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 .טימאלאפ סם
 ויכרא ןוא טעטאילביּב עשידיי עטאווירפ





 ךּוּב רעטשרע

 :טלאהניא

 זא ,וצרעד רּבחמ םעד טכַארבעג ןעּבָאה סָאװ ,תוביס יד ןעזיװעֿגנָא ןענייז'ס ואװ ,המדקה

 ,טלַאהניא ן'רעּביא טכיזרעביא ענײמעגלַא'נַא ךיוא ןוא ,עטכישעג יד ןעסאפרעפ לָאז רע

 ױעײז ןעמונעגניא םימלשורי יד ןופ הדירמ א רעּביא טָאה סענאפיפע סוכויטנא יוזַא יו

 .ןימלּת וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא וינוח ױזַא יװ .ןעדיא יד טלעדנַאהעּב טכעלש ןוא טדָאטש

 טכַארּבעגמוא טָאה ןוא קלָאפ סָאד ךיז םורא ןעּבילקעגפיונוצ טָאה היתתמ ןהֹּכ רעד ױזַא יװ

 טָאה רע יוזא יװ .ן'רזעלא טימ ןעגנַאגעּב ךיז גיד'תוירזכא זיא סָאװ ,(ן'סעלעּפַא) ן'סעדיכקַאּב

 ֿגנורהיפנָא יד טזָאלעגרעּביא ןעברַאטש ן'רַאפ ןוא ן'סוכיטנַא ןעגעק חמחלמ טרהיפעג ךָאנרעד

 ,תומחלמ עכילקילג ךרוד ןברוח םעד טלעטשעגּבָא טָאה סָאװ ,ן'הדוהי ןהוז ןײז

 ןעטלַאה המחלמ סיורא סּוכויטנַא שרוי ןוא ןהוז ןַיז זיא טיוט סע'סענַאפיּפע ךָאנ ױזַא יוװ

 טקירדעצ זיא רזעלא רעדורב ס'הדוהי ױזַא יװ ןוא ,טדָאטש יד טרעגעלעב טָאה ןוא םילשורי ןעגעק

 ןענַײז סע יוזַא יװ .הרובג עגיטכיװ ַא סיּפע ןוטוצפיוא ןהָא ,דנַאפלעה ַא ןופ טיוט םוצ ןערָאװעג

 .נחוי רעדורּב ןייז ןוא הדוהי ןעמוקעגמוא

 סע'טוכויטנא ןופ רָאנ ,הלשממ רעד הצ טכיירגרעד טָאה ןתנוי רעדורּב ס'הדוהי יוזַא יװ

 ,טױטעג ןוא תואמר ךרוד ןערָאװעג ןעגנַאפעג רע זיא ן'ענָאפירט רעהיצרע

 טָאה ןוא הלשממ יד ןעמונעגרעכיא טָאה ,רעדירּב יִד ןופ רעטסגנוי רעד ,ןועמש ײזַא יװ

 גנוקירדעּב א ךָאנ רעינָאדעקַאמ יד ןופ טפאשרעה רעד ןופ ןעדיא יד טײרפעּב הרובג ןייז ךרוד

 זיא) רע רעבָא ,לודג-ןהּכ א רַאפ ןעבילקעגסיוא םהיא טָאה קלָאפ סָאד יױזַא יװ ;רהָאי 170 ןופ

 ,ימלת םעדיײא ןייז ןופ טײקשלַאפ רעד ךרוד טײצלָאמ א יב ןעמוקעגמוא

 ןערָאװעג ןענורטנא זיא ,שרוי ןוא ןהיז ס'נועמש ,סונקרוה ןעמָאנוצ ן'טימ ןנחוי ױזַא יװ

 ןהיז ענײז ןוא אפוג רע תורובג ערעסָאװ .ן'סוכויטנַא ןעּבירטרעפ טָאה ןוא דנעה ט'ימלּת ןופ

 ןעּברָאטשעג ןיא רע יױזַא יװ ןוא ,תומחלמ יד ןיא ןָאטעגפיוא ןעּבָאה סונגיטנַא ןוא לוּבוּתסירא

 ןעװעג ןיא רע יװ םעדכָאנ ,ןהיז 5 גידנעזָאלרעביא ,רהָאי 33 ןופ גנוריגער רעכילדירפ ַא ךָאנ

 ,איבנ ןוא לודג-ןהֹּכ ,קלָאפ ןופ אישנ רעד

 .בינעק יד ךיז ףיוא טגײלעגפױרַא טָאה ,לֹוּבוּתסירַא ,ןהוז רעטסטלע סע'סונקרוה ױזַא יו

 ,ןעריגער ןעשינַאריט א ךָאנ ןעברָאטשעג זיא ווא לבב:תולג ןופ ףוס ן'כָאנ רהָאי 471 ןיורק עכיל

 : ,רהָאי ןײא רָאנ טרעיודעג טָאה סַאװ



 .טלַאהניא

 סָאװ ןוא ןיורפ ן'פיוא ףיורַא םהיא ךָאנ זיא רדנסּכלַא רעדורּב ס'לוּבוּתסירַא ױזַא יװ

 םהיא ןעּבָאה רענַאטרעטנוא ענייז ױזַא יװ .גנוריגער ןייז ןופ טייצ רעד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה רע

 טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעברָאטשעג זיא רע יוזַא יװ ןוא ,תוירזכא ןײז רעּביא טָאהעג טנײפ

 .רהָאי 21 טגיניקעג

 ןחוז ןעטסטלע רהיא טמיטשעּב טָאה ,טריגער דנעצנעלג טָאה הרדנסּכלַא יורפ ןייז ױזַא יו

 *עגנײרַא זיא ןוא גגורינער רעד ןופ טּפוטשענּבָא יז טָאה ןילוּבוּתסירַא ,לודג:ןהּכ ַא רַאפ ן'טונקרוה

 | ,םישורפ יד ןופ טכַאמ רעד ךרוד הנכס ַא ןיא ןעלַאפ

 *עגסיוא טָאה ןוא ןיורט ן'פיוא ףיורַא טיוט סרעטומ ןייז ךָאנ זיא לוּבוּתסירַא ױזַא יו

 טימ ןערָאװעג הושומ רע זיא ךָאנרעד רעּבָא ,גנוטלאוורעפ-:הכולמ רעד ןופ ן'סונקרוה ןעסָאלש

 ,הלודג הנוהּכ יד סונקרוה ןוא הלשממ עכילגיניק יד ןעמוקעּב טָאה רע זַא ,יױזַא םהיא

 ימודא רעד סרעדנוזעּב ןוא ,רענגעג ענייז ןעּכָאה הלשממ ס'לוּבוּתסירא רעטנוא יױזַא יװ

 גינעק םעד ,ן'תתרח וצ ןעפיולטנַא וצ ן'סונקרוה טדערעגנייא ,םהיא רַאפ ארומ תמחמ ,רטּפיטנַא

 דנַאלרעטָאפ ןַײז ןיא ןערָאװעג טרהיפעגקירוצ רעדיװ זיא סונקרוה יױזַא יװ .רעּבַארַא יד ןופ

 לוּבוּתסירַא בױא ,רעדורּב ןײז ןעװעג חצנמ טעמּכ ןיוש טלָאװ רע ןוא ,לייה ןעסיורג ַא ךרוד

 ןעירפעּב לָאז רע ן'סורווַאקס ןאמטפוה:טגירק ןעשימיור םַײב ט'לעופעג טינ תונּתמ ךרוד טלָאװ

 ,גנורעגעלעב רעד ןופ םילשורי

 רעּביא סעּכ תמחמ ןוא ּתושקב ס'רטּפיטנַא ןוא סע'סונקרוה טול טָאה סויּפמוּפ ױזַא יװ

 ,הלודג הנוהּכ יד ןעּבעגעגּבָא רעדיװ ן'סונקרוה ןוא םילשורי ןעמונעננייַא הואנ ס'לוּבוּתסירַא

 םײבּכמ יד סָאװ ,טדעטש עשיריס ענעי ןעדיא יד יב ןעמונעגּבָא טָאה סויפמוּפ ױזַא יװ

 רעטלַאװרעפ א רַאפ ן'סורוואקס טמיטשעּב טָאה ןוא ,ייז רַאפ ןעמונעגנייַא טַאהעג טלעמונא ןעּבָאה

 יװ ןוא םַאזלַאב רעד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .ןעיריס ץנַאג רעּביא ןוא טדעטש עגיזָאד יד רעביא

 .ַאפעג יד ןופ להָאצ יד .שדקמה:תיּב ןיא.ןענופעג סויּפמוּפ טָאה סָאװ ,טיירגעגוצ רע טרעװ יױזַא

 .םידדצ עדיײב יב ענעל

 קעװַא זיא ןוא עילימַאּפ ןייז טימ ץ'לוּבוּתסירא ןעגנאפעג ןעמונעג טָאה סויּפמוּפ יױזַא יו

 *עג ןעפָאלטנַא סגעוורעטנוא זיא ,ןהיז ס'לוּבוּתסירַא ןופ רענייא ,רדגסּכלַא ױזַא .יװ ןוא ,םיור ןייק

 ,ןעגיוצעגקירוצ ךָאנרעד ךיז טָאה רע רָאנ ,ןעיּכַארַא ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא סורווַאקס ױזַא יװ ,ןערָאװ

 ,ץרדנסּכלַא םענעפָאלטנַא ם'נופ לרוג רעד ןוא םישעמ יד

 חצנמ טָאה ,ן'סורוװַאקס ךָאנ ןעיריס ןיא רעטלַאװרעפ ןעֹועג זיא סָאװ ,סויניּבַאג ױזַא יװ

 דנַאל עצנַאג סָאד טלײטעצ טָאה ןוא השקּב ןַײז טול םהיא ןעװעג לחומ ןוא ן'רדנסּכלַא ןעוועג

 | .ןעצניװָארּפ ףניפ ףיוא הדוהי

 המחלמ ןעטָארטעגסױרַא ןוא םיור ןופ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא זיא לוּבוּתסירַא ױזַא יװ

 טקישעגבָא לָאמא רעדיװ ןוא טגיזעּב ןערָאװעג רע זיא טצעלוצ רָאנ ,ן'סויניּבַאג ןעגעק ןעטלַאה

 ,ןעטייק ןיא טדימשעג םיור ןייק

 ףרוד רעטרַאּפ יד ןעגעק שרַאמ ןייז ףיוא ןערָאװעג ןעטלַאהעגּבָא זיא סויניּבַאג ױזַא יו

 .ןעוועג דרּגמ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעבירטעגרעדנַאנופ רעדיװ טָאה רע יוזא יו ןוא ןינע סיימלת

 טע'גרה רעֶד זיא ,ן'סויניּבאג ךָאנ רעטלַאװרעפ ןעװעג זיא סָאװ ,סוסָארק יוזא יװ

 ןעיריס ןיא םישעמ סע'סויסַאק ,רעטרַאּפ יד ןופ ןערָאװעב י
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 ,טלַאהניאע

 : ,החפשמ ןייז ןוא ן'רטּפיטנא ןעגעו

 ,םילשורי ןײק םהיא טקישעגּבָא ןוא ץ'לוּנוּתסירא ןעזָאלעגײרפ טָאה רַאזעצ יוזא יװ

 ,רעגנײהנָא סע'סויּפמוּפ דצמ ןהיײטשוצסױא טָאהעג טָאה רעדניק ענַײז טימ רע סָאװ ןוא

 גנורעגעלעּב רעד יב ץסעטַאדירטימ ןעפלָאהעג בעיליוצ ן'רַאזעצ טָאה רטּפיטנַא ױזַא יו

 *רעגריּב עשימיור סָאד רַאפרעד םהיא טקנייש רָאזעצ .ןעטירטשעג גיטומ טָאה ןוא םויסולעּפ ןופ

 טגָאלקרעפ םהיא טָאה סונגיטנַא ןהוז סילֹוּכוּתסירַא ױזַא יװ .ןרעײטש ןופ טייהיירפ ןוא טכער

 ןערָאװעג טגיטעטשעּב סונקרוה זיא ףיורעד ןוא ,ןעװעג חצנמ טָאה רטּפיטנַא רָאנ ,ן'ראזעצ יב

 .הדוהי ץנַאג רעביא רעטלַאװרעּפ ן'ראפ ןערָאװעג טמיטשעּב זיא רטּפיטנַא ןוא לודג:ןהֹּכ א ראפ'

 ,טרעטשעצ טָאה סויּפמוּפ סָאװ ,ןרעיומ יד טיונעגסױא רעדיװ טָאה רטּפיטנַא ױזַא יו |

 טנַאדנעמָאק ן'ראפ ן'לאזפ ןהוז ןייז טמיטשעּב ךָאנרעד ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא הדירמ א טקיטשרעד

 ,לילג רעּביא רעטלַאװרעפ ן'רַאפ ן'סודרוה ןוא ,הביבס רהיא טימ םילשורי ןופ-

 אפוג רע ןוא ,םהיא ןענעק ן'סונקרוה טציירעגפיוא ןעּבָאה ט'אנקמ-ילעב סע'סודרוה יױזַא יו

 םהיא סונקרוה טָאה רעבירעד ,המחלמ רעד ןיא החלצה ןײז רעּביא ןעװעג אנקמ םהיא טָאה

 סוררוה יױזַא יװ .ןעכָארּפשעג יירפ םהיא רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,ןידיתיּב ַא רַאפ ןעדָאלעג

 רָאנ ,ןסונקרוה ןעגעק המחלמ ןיא ןעטָארטעגסױרַא ןוא סעּכ ןיא ןערָאװעג רעבירעד זיא

 עגידרעטײװ ןופ טגָאזעגּבָא ךיז רע טָאה ,הצע טילאזפ ,סרעדורּב ןײז ןוא סרעטָאפ ןייז טיולי -

 | ,ןעגנומענרעטנוג

 .ַאעמַאּפַא ייּב רעמיור יד ןעשיווצ ןעכָארּבעגסױא זיא סָאװ ,גירק:רעגריּב םעד ןעגעוו

 ןיא טערטסױרא סע'סויסַאק ,ן'רַאזעצ / טע'גרה'רעד ןעּבָאה סויסַאק ןוא סוטורּב ױזַא יו

 ,ץכילמ ןופ ט'מס'רעפ רטּפיטנַא ,הדוהי:תוכלמ

 יֹזַא יװ ןוא ,ן'כילמ ןעגעק ףליה ס'טויסַאק טימ ןעטָארטעגסױרַא זיא סודרוה ױזַא יװ

 ,טוט ט'כילמ רַאפ ןייז וצ םקונ ךיז ידכּב ,ן'לאזפ ןעגעק המחלמ ןיא ןעטָארטעגסױרַא זיא סקילעה:

 ,ןעהיצּבָא ירפ ןעזָאלעג םהיא סודרוה טָאה רעּבָא ךָאנרעד ,ןעװעג חצנמ םהיא טָאה לאזפ רָאנ

 ןופ ןליָאװעג ןעבירטרעפ זיא ןָאירַאמ ןַאריט רעד ױזַא יװ .ןעטעּבעג םהיא יב סָאד טָאה רע לײװ

 ,ן'סודרוה ךרוד לילג

 ןעיפי זיא סָאװ ,םירמ--ענײא ךָאנ ןעמונעג יורפ רעטשרע ןייז וצ טָאה סודרוה ױזַא יו

 .רעטכָאט ס'לוּבותסירַא ןוא לעקינײא סע'טונקרוה

 טָאה ןוא ,ןעיזא ןיא ןעמוקעג סוינָאטנַא זיא ן'סויסַאק ןופ גנודרָאמרע רעד ךָאנ ױזַא יװ
 טָאהעג ײז ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,רעדורּב ןייז ןוא ץטודרוה הלשממ רעד יײּב ןעזָאלעג זיולּב טיִנ-
 ןעכרארטעט רַאפ ןעדייּב טמיטשעּב ךיוא טָאה רע רָאנ ,טגָאלקרעּפ

 ןעמלעה וצ ידכּב ,ןָאטעגפוא סורוקַאּפ ןוא סענרַאפאזראב רעטרַאּפ יד ןעּבָאה סָאװ

 ןערָאװעג לוצינ זיא סודרוה ןוא ,ןעמוקעגמוא זיא לאזפ ױזַא יװ .ןיורט םעד ןעמוקעּב וצ ן'סונגיכנַא

 ן'סונקרוה ייּב טָאה ןעמ ױזַא יװ .םהיא רַאפ טײרּפשעגסױא טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעצענ יד ןופ

 טכיירגרעד טָאה סונגיטנא יױזַא יװ ןוא ,ןעיטרַאּפ ןײק םהיא טרהיפעגָּא ןוא ןרעיוא יד טקַאהעגבָא

 ,חלשממ רעד וצ

 ףיוא דלעג םהיא ײּב ןעמוקעּב וצ ידכּכ ,גינעק ןעשיּכַארַא םוצ קעװַא זיא סודרוה ױזַא יו =

 ןערהָאפעגּבָא ויא ןוא גנוגפָאה ןַײז ןיא טרַאנעגּבָא ךיז טָאה רע רעבָא ,רעדורב ןײז ןעפיוקוצסיוא:
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 ,טלאהניא :

 ףסיק.סוטסוגװװא ןוא ן'סוינָאטנַא רַאפ טגָאלקעּב ךיז טָאה רע ואװ ,םיור ןײק אירדנסּכלַא רעּביא

 רעד טימ ןיורט ן'פיוא ףױרַא זיא סונגיטנַא זַא ,טגָאזעגנָא רע טָאה ךיוא ,קילננוא ןייז רעמיא -

 ףערָאװעג טמיטשעּב טאנעס ןופ םכסה ן'טימ ןעדיב ַײז ןופ ןיא ןוא ,רעטרַאּפ ,יד .ןופ ףליה

 ,גינעק א רצפ

 ךערָאװעג ןעסָאלשעגניײא זענייז סָאװ ,םיבורק סע'סודרוה טרעגעלעּב טָאה סונגיטנַא יױזַא יװ

 ,הדצמ ןיא

 'ןעגעק ןעטלַאהעג המחלמ  טָאה ןוא .םיור ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה סודרוה ױזַא יװ

 המחלמ ןערהיפ וצ ןעשנעמ ענײז טקישעג טָאה רע סָאװ ,טײצ רעד ןיא ןוא ,ן'סוגגיטנא
 יז טָאה ןוא ןעלהײה יד ןיא רעּבױר יד ףיוא ןעלַאפעגנָא ןײלַא רע זיא ,רעטרַאּפ יד ןעגעק

 ,ןעוועג חצנמ

 =רעפ ןעװעג זיא סודרוה סָאװ ,טײצ רעד ןיא ןעּכָאה לילג ןופ רעניואוונייא יד יוזַא יו |

 ױזַא יװ ןוא ,ןורמוש ןעגעק הדירמ א ןעביוהעגפיוא ,ן'סונגיטנא ןענעק המחלמ רעד ןיא ןעמונ

 סָאה רע יוזא יװ .דנַאטשפױא םעד טקיטשרעד ןוא טרהעקעגמוא ךיז םעד ּבעילוצ טָאה סודרוה

 ן'בעילוצ ן'טוינָאטנַא ןופ , לייח:ספליה ןעמוקעּב ,ןערָאװעג טגיזעּב ןענייז רעטרַאּפ יד יװ ,סעדכָאנ

 :עגסױרַא ךיז טָאה טַארעכַאמ לײח ם'נופ רערהיפ רעד יװ תויה רעּבָא ,ן'סונגיטנַא ןענעק ףּפמַאק

 :עב ןךוא ן'סוינַאטנַא וצ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ,רבח.סדנוּב ןעטכעלש א רַאפ ןעזיוו

 ,ןעװעג טינ זיא רע סָאװ ,טיצ רעד ןיא ןוא ,ַאטַאסָאמַאס ןופ גנורעגעלעב רעד ןיא םהיא ןעפלָאה

 ןערהָאװעגנָא טָאה ,ן'סונגיטנא טימ געלשעג א ןיא ךיז ןעזָאלעגנײרַא לאזפ רעדורב ןייז טָאה
 רעדיװ ןענַאטרעטנוא יד ןעּבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעלַאפעג ןײלַא זיא ןוא לײח ןעצנַאג ןַײז

 . .ןעוועג דרומ

 יסָע'סינגיטנַא טימ ןעטלַאהעג המחלמ טָאה ,טרהעקעגמוא קירוצ ךיז טָאה סודרוה יוזַא יװ

 / -ןעקַאהּבָארַא ןעזָאלעג ןוא וחירי ךיוא ,טדעטש ערענעלק ערעדנַא ץוח ,ןעמונעגנייא טָאה ,רעגנעהנָא
 ,ן"פסוי רעדורּב ןַײז טע'גרה'רעד טָאה סָאװ ,ן'סופּפ ןַאמטּפיױה סע'סונגניטנַא יב סא יד

 ..עגנָא ןוא םילשורי ןעמונעגנייא ןגיניק ןייז ןופ רהָאי ןעטירד ן'פיוא טָאה רע יוזַא יװ

 .טיוט סע'סונגיטנַא .םימלשורי יד תורצ ןָאט |

 . ,בעילוצ ן'ערטַאּפָאעלק ןָאטעג סוינָאטנַא טָאה סָאװ
1 : 

 ןסידרוה טקישעג סוינָאטנַא טָאה םויצקא ײב המחלמ רעד ןופ ּבױהנָא םייּב ױזַא יװ

 -זיא סָאװ ,ל"ה ן'רַאפ עדער ןייז .ןעגָאלשעצ ןיטולחל ײז טָאה סודרוה ןוא ,רעּבַארַא יד ןענעק

 .שיגרעטיצדרע רעד ךרוד ןעקָארשעגנייַא ןערעג

 "ךיז םהיא טימ טָאה ,רסיק םוצ קעוא םויצקַא יב טכַאלש רעד ךָאנ זיא סודרוה ױזַא יו

 ,תונּתמ םהיא ןופ ןעמוקעּכ ןוא טדערעגכרוד

 טָאה סוױרוה סָאװ ,םינינב יד ןעגעװ ןוא שדקמה:תיב ןופ גנואיוּברעביא רעד ןעגעוו

 ,תולעמ עגיטסייג ןוא -עכילרעּפרעק ענייז ,ןעכַאמ טזָאלעג

 .בעילוצ החּפשמ סע'סודרוה ןיא ןענַאטשטנע ןענייז סָאװ ,תוקולחמ ןוא תורצ יד ןעגעוו

 ךעמעג טזָאלעג טָאה רֹע סָאװ ,רַאפרעד ןעפָארטַעג םהיא טימ טָאה סע סָאװ ןוא ,םירמ יורפ  ןַײז
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 ,טלַאהניא + 

 .ן'פסוי רעגָאװש ןײז ךיוא יװ ,םהיא ןעטױט ןוא ץ'סונקרוה ןעדײז ס'מירמ ןעגנָאפעג

 | ,טיוט ס'מירמ

 ןערָאװעג סעּכ ןיא ן'רטּפיטנַא ןהוז ןײז דצמ ןע'תוליכר יד תמחמ ויא סודרוח ױזַא יו

 לָאז רע ,רסיק םייּב ץלעוּפ וצ ידכג ,םיור ןיא ן'רדנסּכלַא טּפעלשעגקעװַא טָאה ,ןהיז ס'מירמ ףיוא

 ןיק ךיז טרהעקעגמוא קירוצ ןוא טכַאמעג םולש םהיא טימ טָאה רע רָאנ ,ןעפָארטשעּב םהיא

 ,גנידצלַא ןעגעװ ןובשח א קלָאפ םעד ןעּבעגעגּבָא טָאה רע ואוו ,םילׂשורי

 ,ןהיז ס'מירמ ןופ ןוא ן'רטּפיטנַא ןופ רעטקַארַאכ רעד

 .םהיא טימ ץ'תקולחמ ענייז ןעגעוו ןוא ן'טרוריפ רעדורּב סע'סודרוה ןעגעוו

 רדנסּכלַא סָאװרַאפ ,הּביס יד ןעװעג סָאד ןענייז ײז ױזַא יװ ןוא ,םיסירס סע'סודרוה ןעגעוו

 ,הנּכס ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא

 ןעשיװצ טכַאמעג םולש טָאה ןוא איקטוּפק ןופ ןעמוקעג זיא רהעווש ס'רדנסּכלַא יוזַא יװ

 | .רעטָאפ רעייז טימ ןעצנירּפ יד

 טצײרעגפיוא לָאמַא רעדיװ טָאה סָאװ ,סעלקיריוא רעינָאמעדעקַאל ם'נופ תואמר רעד ןעגעוו

 'ו .ןהיז ענייז ןעגעק ן'סודרוה

 הסיפת ןיא ןעצעזנַײרַא טזָאלעג ן'תימולש דצמ ןע'תוליכר יד תמחמ טָאה סודרוה ױזַא יװ

 *װ םעדכָאנ ,ןעטיוט יײז טזָאלעג ןוא רסיק םיײב ַײז טנָאלקרעּפ טָאה ,ן'לוּבוּתסירַא ןוא ן'רדנסּכלַא

 ,חאשרה:חּכ א ףיורעד ןעמוקעּב טָאה רע

 פָאה גינעק רעד יװַא יװ ןוא ןעמעלַא יײּב טסַאהרעפ ןעװעג ןיא רטּפיטנַא ױזַא יװ

 | .םיבורק ענייז טימ עטױטעג יד ןופ רעדניק יד ט'סנק'רעפ

 ןוא ן'תימולש טימ טגירקעצ ךיז ןעּבָאה רעטומ ס'רטּפיטנַא ןוא יורפ סע'סרוריפ ױזַא יו

 דיא רטּפיטנַא זַא יװ .דצ ןייז ןופ ןוא ן'רטּפיטנַא ןופ גנאגרעטנוא םוצ דוסי םעד טגיײלעג ןעּבָאה

 סרעטָאפ ןייז ןופ ןרעטײװרעד וצ ךיז ידכּב ,רסיק םוצ םיור ןייק עטיוװס רעדנעצנעלג א טימ קעװַא

 ,טױט סע'סרוריפ ןוא סואעליס רעּבַארַא ןענעװ .ןעגיוא

 ,ן'רטּפיטנַא גנַאנרעטנוא םעד טכַארּבעג טָאה ףוס סע'סרוריפ יױזַא יו

 ןעּבעל ןעבילבעג זיא יז רָאנ ,ךַאד ןופ ןעפרָאװענּבָארַא ךיז טָאה יורפ סע'סוריפ יוזא יװ

 ץ'רטּפיטנַא ןעפָארטשעּב טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןעטשרעביוא ם'נופ החגשה ַא תמחמ

 םהיא טָאה םהיא וצ האנש תמחמ ױזַא יװ ןוא ,םיור ןופ קירוצ םוא ךיז טרהעק רטּפיטנַא

 ,הדוהי:תוכלמ ןיא ןעשינעהעשעג יד ןעגעװ ןעסיװ וצ ןעּבעגעג טינ רענייק

 ן'סָאַאלָאקינ טלעטשעגסױרַא ןוא טכירעג ןופ גנוציזַא טמיטשעב טָאה גינעק רעד ױזַא יװ

 גנוגידייטרעפ ס'רטפיטנא ,ןייזייּב סע'סורָאװ ןיא רעגָאלקנָא ס'רטּפיטנַא רַאֹפ

 סָאװ ,עמקַא ןיפַאלקש ס'אילוי ןופ ףעירּב א ךרוד ןערָאװעג ןעזיװעגפיוא זיא סע יוזא יװ

 ,ץתימולש ןעגעק סעגירטניא טרהיפעג ךיוא טָאה רטפיטנַא זַא ,טּפַאכעג גילעפוצ טָאה ןעמ

 רעלדָא םענעדלָאג ןעגעװ ןוא הדוהי ןוא והיתּתמ רערהעל-ץעזעג יד ןענעוו
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 2 ,טלאהניא

 ןעביילקפיונוצ טזָאלעג טױט ן'רַאפ טָאה רע יוזַא יװ ןוא ,טייהקנַארק סגינעק םעד ןעגעוו
 ןײלא רע רָאנ יה ,ןעטױט יז ןעסיײהעג ןוא הדוהי.תוכולמ ץנאנ ןופ ןעדיא ע'בושח ךסא
 / .ןעברַאטש טעװ

 םורַא געט 5 ןיא ןיא ןוא ן'רטּפיטנַא ןהוז ןײז ןע טיט ןעסייהעג טָאה סודרוה יױזַא יו
 .ןעּברָאטשעג ןײלַא



 ,המ ד ק ה

 טיג רעסערג ןעװעג זיא רעמיור יד ןעגעק ןעדיא יד ןופ המחלמ יד 4

 ערעזנוא ןיא רעקלעפ רעדָא טדעטש ענלעצנייא ןעשיווצ תומחלמ עלַא רַאפ זיולּב

 יד .עכלעוַא גיצניו ןעוועג ןענייז ןעטייצ עגידרעהירפ ןיא ךיוא רָאנ  ,ןעטייצ

 ןעּבָאה רעהַא זיּב ראנ .ןערָאװעג ןעּביושעּב סלָאמטּפָא ןיוש זיא המחלמ עגיזָאד

 .ינעהעשעג יד ןײלַא ןעָּאה סָאװ ,רעלעטשטפירש עכלעזַא לייט םוצ ןָאטעג סָאד

 ,עשירַאנ ףיוא זיולּב ןעוועג ךמוס ךיז ןעּבָאװ ,ןעהעזעג טינ ןעגיוא ערעייז טימ ןעש

 ,(1 ןעטסיפָאס יד ןופ רעגייטש ץפיוא טײּברַאעּב יז ןעּבָאה ןוא ןעגנַאלק עגיד'רתוס

 ,המחלמ יד טבעלעגרעּביא ןעּבָאה אפוג יז םגה סָאװ ,רעטייוו .ערעדנַא

 יד ןעגעק הפינה תמחמ יצ ,תמא םעד. טיהעגּבָא טינ יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ

 גנושימ ַא קרעװ ערעייז ןענייז םעד תמחמ .ןעדיא יד וצ האנש תמחמ רעדָא רעמיור

 .רוּפס רעיונעג ןוא רע'תמא ןייק טינ ןפוא םושּב רעּבָא ,תופינח ןוא ןעלַאפנָא ןופ

 סָאװ ,םילשורי ןופ דיא ַא ,ןהּכה והיתּתמ ןּב ףסוי ,ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,השעמה

 זיא רימ סָאװ ןוא רעמיור יד ןעגעק ןעטלַאהעג המחלמ הליחּתכל ּבָאה ןיילַא ךיא

 יעהעשעגזעגידרעטעּפש עלַא ןעגיוא עניימ טימ ןהעז וצ ןעמוקעגסיוא ןוצר ןיימ ןעגעג

 הכולמ רעשימיור רעד ןופ רעקלעפ יד ןעּבעג וצ סולשעּבַא ןעמונעגנַא -- ,ןעשינ

 רעהירפ ּבָאה ךיא יװ ,ַאזַא !טקנוּפ ,שיכירג ףיוא גירק ןעגיזָאד ם'נופ גנוּביירשעּ ַא

 .(2 ךַארּפשרעטומ רעזנוא ףיוא ןעיזַא ןעטסגינייוועניא ןופ רעקלעפ יד רַאפ טסַאפרעּפ

 (3 תומוהמ עטסגינייוועניא ןופ ןעטילעג קרַאטש טָאה הכולמ עשימיור יד .2

 עגָאד יד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע תעשּב ןערָאװעג טקרעמעּב ןיוש זיא סָאד יו

 ַאש וצ טּבערטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד .גנוגֶעוװועּב עלופ-סגנוטיידעב קרַאטש

 יד גיטסניג רַאפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,דנַאל ןיא ךיז ייַּב גנונדרָא עיינ ַא ןעפ

 ןיא ךייר ןַײװעג ןענייז יז .דנַאטשפױא םעד ּבעילוצ ,ןעגנונדרַאנוא עגיטלַאמעד

 ןעּפאכרעפ וצ טּפָאהעג וליפאןעּבָאה ייז .ןעלטימ-דלעג ןיא ןוא ןעטפערק עשירעטילימ

 ײז טַאהעג ארומ ןעּבָאה רעמױר יד תעּב רעדנעל:חרזמ יד תומוהמ יד תעשּב

 ערעייז זַא ,ןירעד טגייצרעּביא טסעפ ןעװעג ךָאד ןענעז ןעדיא יד .ןערעװּוצנָא

 רעייז וצ ןהעטשוצ זײװנעטַאמ ןעלעװ תרּפ ךייט טייז רענעי ןופ רעדירּב-טקלָאפ

 טינ ןעליטשגייא ן'טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענעז ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד .הדירמ

 ס'יוטיק ןורינ ךָאנ ,טצעלוצ .ןעטלעק יד ךיוא רָאנ ,רעילַאג עשינכש יד זיולּב

 .ןעבירש ןיא ןעצנוק ערעיז ןעזייווועסיורא ידכב טינ רהעמ .ה .ד (4

 .שימרא .ה .ד (2

 .ןורינ רסיק ם'נופ טיוט ץיכאנ תומוהמ יד ןענעז סאד (3

== 11 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ןעצונסיוא טלָאװעג ןעּבָאה ךס ַא ,המוהמ ענײמעגלַאנַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה טוט
 ןיא- ,ליח רעד .ןיורק רעד ךָאנ דנַאה יד ןעקערטשסיוא ןוא טנעמָאמ ןעגיטסניג םעד
 רעד ןיא יוניש ַא ןהעשעג לָאז סע ,טרַאגעג טָאה ,ּבױר ןעמוקעּב וצ גנונעפָאה רעד
 .עהעשעג עגיטכיוו עכלעזַא ןעגייוושרעפ וצ גיסַאּפ טינ רַאפ טלַאה ךיא .גנוריגער
 :ענעגעלעגּבָא טייװ יד ,רענָאליּבַאּב ,רעטרַאּפ יד סָאװ ,טייצ - רעד ןיא .ןעשינ
 רענעּבַאידַא יד ןוא תרּפ ךייט טייז רענעי ףיוא רעדירּבסקלַאפ ערעזנוא ,רעּכַארַא
 רעד ןופ תֹוּבס יד טימ ןערָאװעג טנַאקעּב יונעג ,קרעװ עניימ קנַאד ַא ,ןענעז
 . - ,ףֹוס רהיא טימ ןוא ןעשינעהעשעג ענעדיישרעפ ערהיא טימ ,המחלמ רעגיזָאד
 --דהיא ןיא לײטנָא ןייק ןעמונעג טינ ןעּבָאה סָאװ--ןעכירג ןוא רעמיור יד ןעסייוו
 ןעצכעּבײרש ןענעייל ייז סָאװ ,טימרעד ןענעגונגעּב ךיז ןעזומ ןוא ,טינ ךֵאז ןייק
 | | ,הפינח ןוא רקש טימ לופ

 עטנַאמרעד יד ןעפורוצנָא הזעה יד ךיז ףיוא ןעמהענ רעּביירש יד 3
 ַא זיא טלַאהניא רעייז סָאװ יד אל ,עטצעל יד םגה ,עירָאטסיה ןעצכעביירש
 תויה ,לעיצ רעייז וצ טינ וליפא ייז ןעכיירגרעד ,גנוניימ ןיימ טיול ,רָאנ ,רעכַאװש
 ןעסיילפ ,רעמיור יד ןופ טייקסיורג יד ןעלעטשסױרַא רע'טלוּב סָאװ ןעליוו ייז יו
 .ןעדוי יד ןעכַאמ וצ ןיילק ןוא ןעפרַאוװצּצָארַא טירט ןוא טירש ףיוא ךיז יז
 רענגעג עגידרעװ:טשינ ןופ רעגיזעּב יד ןענָאק ױזַא יװ :הישק יד ךימ טרהַא
 טינ טכַא ןיא טינ ײז ןעמענ ,טייז רערעדנַא רעד ןֹופ ?סיורג ױזַא ןעזייווסיוא
 רעשימיור רעד סָאװ ,סָאד טינ ,טרעיודעג גנַאל ֹוזַא טָאה המחלמ יד סָאװ ,סָאד
 ןיא סָאװ ,סָאד טינ ךיוא טצעלוצ ,ןערָאװעגנָא ןעשנעמ לעיפ ױזַא טָאה ליח
 יסגירק עגיזָאד יד ןוא .רערהיפ:סגירק עסיורג ןעמונעג לײטנָא ןעּבָאה המחלמ רעד
 ןעמהעננייַא סָאד בוא ,טייקסיורג עצנַאג רעייז ןערָאװעגנָא ןעטלָאװ רערהיפ
 ַאזַא ןעװעג טינ רָאג טלָאװ ,ןעמוקעגנָא רעווש ױזַא ייז זיא סָאװ ,םילשורי ןופ
 | ,הרובג עסיורג

 םישעמ יד רעסערג ןעכַאמ וצ ןעסיוא טינ ןיטולחל ךיוא רעּבָא ןיּב ךיא 4
 סָאװ ,ענעי ןופ ךופיה םעד טקנוּפ ןעלהייצרעד וצ ידכּב ,טײלסדנַאל עניימ ןופ
 ןעלייצרעד וצ יונעג יװ טינ רהֹעמ ליוו ךיא ,ןיינ .ןײרַא לעמיה ן'זיּב * עניור יד ןעּביױל
 ינעקירדסיוא .םידדצ עדייּב ייּב ןהעשעג ןע'תמא רעד ןיא זיא סָאװ ,ץלַא ןעגעוו
 .ילגנוא יד ךרוד רימ ןיא .ךיז ןעקעװרעד סָאװ ,ןעלהיפעג-רעיורט יד ייּברעד גיד
 יד טימרעד רָאנ ךיא גידירפעּב ,טדָאטשרעטָאפ ןיימ ןעּפָארטעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעק
 יד זױלּב אקוד זַא .המשנ רעטגָאטייװעצ ןיימ ןופ שינעפרעדעּב עטסגינייוועניא
 זַא ;דנַאלרעטָאפ ןיימ ףיוא תורצ יד טכַארּבעג ןעּבָאה ן'תוקלחמ עטסגינייוועניא

 יד ןעגנואווצעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעװעג סָאד ןענייז אפוג ןענַאריט עשידיא יד
 ןעפרַאװ ןוא שדקמה-תיּב םעד ןערהירוצנָא ,ןעליוו םענעגייא רעייז ןעגעק ,רעמיור
 ,סוטיט רעזייק רעד תודע'נַא זיא ףיורעד -- טײש:ץלָאה ןעגידנענערּב ַא םהיא ףיוא
 המחלמ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד םורָאװ .טכַאמעג בורח שדקמה:תיּב םעד טָאה סָאװ
 . יָאװעג טעצעהעגרעטנוא זיא סָאװ ,קלָאּפ םוצ תונמחר ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה
 רעד ףיוא לַאפנָא םעד טגײלעגּבָא רע טָאה לָאמ עכילטע ,םידרומ יד ךרוד ןער
 עגידלוש יד ןעּבעג וצ ידכּב ,גנורעגעלעּב יד ןעגיוצהעפ ןוויּכּב טָאה ןוא טדָאטש
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 .תומהלמ עשידיא יד

 סָאװרַאפ ,ןעפרַאװרָאפ ןעלעװ רימ טעװ רעצימע בוא .ןייז וצ בשיימ ךיז טייצ

 ,עדנַאּברעּבױר רעייז ןוא ןענַאריט יד ןעגעק רעגידלושעפ סלַא סױרַא טערט ךיא

 ןיימ ןופ קילגמוא ץ'רעּביא טימעג ןעגירעיורט ןיימ סיוא סיג ךיא סָאװרַאפ רעדָא

 רעד ןופ ןעצעועג יד ןיז רבֹוע ן'רַאפ ןייז לחומ רימ רע לָאז -- ,דנַאלרעטָאפ

 םורָאװ .רעצ ןימ ןופ אצוילעוּפ ַא זױלּב זיא סָאד תמחמ ,יירעּביירש.סטכישעג

 טינ ענײא ןיק טָאה ,ןעמונעגנייֵא ןעּבָאה רעמיור יד סָאװ ,טדעטש עלַא ןופ

 ךיוא זיא ענייא ןייק רָאנ ;טדָאטש רעזנוא .יװ ,דמעמ ןעטוג ַאזַא וצ טכיירגרעד

 ןָאק ,רימ ךיז טכוד ,ללכּב ןוא .קילגמוא ןופ םוהּת ןיא ןעלַאפעג טינ ףעיט ױזַא

 ,קילגמוא םוצ ןערעװ ןעכילגעגוצ טינ ,טהעטש טלעװ יד טניז ,קילגמוא ןייא ןייק

 .עג זיא קילגנוא ןעגיזָאד ם'ניא גידלוש ןוא .ןעדיא יד טימ ןעפָארטעג טָאה סָאװ

 רָאנ !רעצ ןיימ ןעטלַאהנייַא ךיא ןָאק עיז יװ טנייה .רעדמערפ ןייק טיג ןעו

 ןעצרַאה ןייז ןיא סָאװ ,טפוש רעגנערטש ַאזַא ןעניפעג טרָאפ ךיז טעװ סע ּביוא

 וצ ןעהיצעּב .ןעטקַאפ יד רע לָאז .ָאט ,תונמחר קנופ ַא וליפא ןעהילגפיוא טינ טעוו

 .רּבחמ ם'נופ ןוּבשח ן'פוא -- רעּבָא ,ןעצכערק ןוא ןרעמָאי יד ,עטכישעג רעד

 יד ןעפרואורָאפ ןעכַאמ טנָאקעג רעמיג ךיא טלָאװ ,טדערעג תמא םעד 5

 סָאװ ,ןעשינעהעשעג עגיטכיוו עכלעזַא ףיוא גידנעקוק טינ .עטנרהעלעג עשיכירג

 תומחלמ יד ןעפרַאדעּב ייז טימ ךיילגרעפ ןיא סָאװ ןוא טבעלעגרעביא ןעּבָאה ןײלַא יז

 טיג יז ןערעה -- ,דנעטיידעּבווא רהעז ןעמוקסיוא ןעטייצ עגידרעהירפ יד ןופ

 -עּב ןעּבָאה סָאװ ,עגעי ןעגירעדינרעד ןוא ןעריקיטירק וצ ,ןעגעווטסעדנופ ,ףיוא

 יד ןעגייטש ,עיינ יד ,יײז םגה ;ןעטייצ עטלַא יד ןופ ןעשינעהעשעג יד ןעבירש

 וצ טינ ןעמוק ייז רָאנ ,תוצילמ ענהייש ערעיי זךרוד יװ טינ רהעמ רעּבירַא עטצעל יד

 | .טייקכילרהע וצ עגונּב יז

 רעידעמ רעדָא רעיריסַא יד ןופ עטכישעג יד ייז ןעּביירש ,לשמל ,ױזַא

 .עג טינ .טשרמולּכ סע ןעטלָאװ רעקירָאטסיה עטלַא יד יװ יֹוזַא ,(ידמ ןוא רושַא)

 קירוצ יז ןעּביילּב ץתמא רעד ןיא רָאנ .ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ןעּבירשעּב טַאה

 ייס ןוא גנוּביירש:סטכישעג ןופ טסנוק רעד ןופ טרּפ ןיא ייס .עטצעל יד רעטניה

 .קרעװ יד ןופ ןַאלּפ םעד ןעלעטשפיוא ם'ניא

 יד רָאג ןרעדליש וצ טהימעג ךיז טָאה רעּביירש עטלַא יד ןופ רעכילטיא

 רּבחמ רעד זַא דלַאּב יװ .ןעטייצ ענייז ןיא רָאנ טריסַאּפ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשינעהעשעג

 ייירשעּב יד זיא ,טּבײרשעּב רע סָאװ ,ןעשינעהעשעג יד טנעלעגרעגיא ןײלַא טָאה

 - סָאװ ,תוישעמ יד זַא ,רעכיז ןייז ןיוש ןעק ןעמ ןוא ,רָאלק סרעדנוזעּב אפוג גנוּב

 ײלעגּבָא טנָאקעג ןעבָאה תועידי עשלַאפ יד םורָאװ ,ע'תמא ןענעז ,טלהעצרעד רע

 יהשעמ תעשּב ײּברעד ןעוועג ןײלַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד ךרוד ןערעװ טנעק

 ,טלהייצרעד טינ ךָאנ טָאה רענייק סָאװ ,סָאד טייקנעסעגרעפ ןופ ןעװעטַאדּבָא

 ייא רעד ןופ ןעשינעהעשעג יד תורוד עגידרעטעּפש יד ןופ ןינק ַא רַאפ ןעכַאמ

 ןעמ .דובּכ ןעּבעגוצּבָא ןוא ןעּבױלוצ ידּכ זיא סע סָאװ רַאפ טָא -- ,טייצ רענעג

 .טיג טיײּברַא רעטּפַאהנעסיװעג ןוא רעגיסיילפ רַאפ חבש ַא ןעגָאזכָאנ רעּבָא ןַאק

 ,קרעװ סנעדמערפ ַא ןופ גנונדרָא יד ןוא ןַאלּפ םעד םוא זױלּב טייּב סָאװ ,םענעי

 לַאירעטַאמ ןעלעניגירָאנַא ןיא ןעּבעלַא ןוא טסייג ַא ןײרַא טיג סָאװ ,םעד רַאנ
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 ןעגעווטסעדנופ ,רעדמערפ ַא ןיּב ךיא םגה .גנורעדליש רעגידנעטשּבלעז ַא ךרוד
 -וצרָאפ תלוכיּב ןייז וצ ידכּב ,תואצוה ןייק ןוא הימ ןייק טניושעג טינ ךיא ּבָאה
 .עתעשעג ענעמוקעגרָאפ יד ןופ עטכישעג יד רעמיור יד ןוא ןענעלעה יד ןעגעל
 ,טרָאד טקישעג ןוא גידוועדערעּב גידריווקרעמ ןערעװ םיבשוּת עגיטרָא יד .ןעשינ
 .סעצָארּפ ַא ץיגרע ןעגעװ רעדָא חויר לעקיטש ַא ןעגעו ךיז טלעדנַאה סע ואוו
 לאו ,עירָאטסיה ַא ןעּביירשפיוא ןעלָאז ייז ,ייז ןופ טרעדָאפ ןעמ רָאנ יװ רעּבָא
 ןעּביילקפיונוצ הימ רעסיורג טימ ןוא תמא םעד ןעגָאז וצ סױא טמוק סע
 יז ןוא ,טכַאמרעּפ גנולצולּפ רעליימ ערעייז ןערעװ ,טלָאמעד -- ,תועידי עשיטקַאפ
 ןוא וצרעד גיהעפ רעגיצניװ ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ןָאט וצ רעּביא סָאד ןעזָאל
 .היפסגירק ןופ םישעמ יד גירעהעג יװ ןרעדליש וצ ױזַא יװ ,טינ וליפא ןעסייוו
 טכַאעג ךיוה גנוּביירש:סטכישעג ןופ טסנוק ע'תמא יד זנוא ייּב עקַאט לָאז .רער
 ,ןעזָאלרעּפ יז זיא ןעכירג יד ייּב יװ ױזַא ,ןערעוו

 ,ןעלהייצרעד וצ ןוא ןעדיא יד ןופ עטכישעג עטלַא יד ןעּביירשעּב וצ 6
 ךרוד ,םירצמ ןופ סױרַא יז ןענייז יֹוזַא יװ ,ןעװעג ןענייז ייז קלָאפ ַא ,רַאפ סָאװ
 .ייַא ייז ןעּבָאה תונידמ ערעסָאװ ,טרעדנַאװעגכרוד ייז ןעּבָאה ןעדנעגעג ערעסָאװ
 טלַאה ,סָאד -- ,טרָאד ןופ קעװַא רעדיװ ךָאנרעד ןענייז ייז ױזַא יװ ןוא ןעמונעג
 ,גירעּביא רַאפ סָאד ךיא טלַאה םעד ץוח .טייצ רעד וצ טינ רעטציא זיא ,ךיא
 ןופ עטכישעג עױנעג ַא ןעּבירשעגנָא ןעדיא ךס ַא ןעּבָאה רימ רַאפ ךָאנ תמחמ
 .רעטומ רעייז ףיוא טצעזרעּביא סָאד ןעּבָאה ןעכירג עכילטע ןוא ,ןרעטלע ערעייז
 .רהיא ןעגעװ גנולעטשרָאפ עגיטכירַא ללכּב ןעּבעגעג ןזנוא ןעּבָאה ןוא ךַארּפש
 טלעטשעגּבָא ךיז ןעּבָאה סע סָאװ ייּב ,ןופרעד ןעּבױהנָא ךיא ליוו גנולהייצרע ןיימ
 תויטרפּב רהעמ ןעסיוא ךיא ןיּב ָאד ךיוא רָאנ .םיאיבנ יד ןוא רעקירָאטסיה ענעי
 ,המחלמ רענעי ןעגעװ ןעלהעצרעד וצ טייקגיאיונעג רעטסכילגעמ רעד טימ ןוא
 יד ןופ ןעשינעהעטעג יד ןעגעװ רעּבָא ,טנעלעגרעּביא יז ּבָאה ןײלַא ךיא סָאװ
 יקילּברעּביא ןעצרוק ַא טימ טינ רהעמ ןענעגונגעּב ךיז ךיא לעװ ,רימ רַאפ סָאװ ,ןעטייצ

 סענַאפיּפע ןעמָאנוצ ן'טימ סוכויטנַא ױזַא יװ ,ןעלחעצרעד ךיא לעװ ױזַא 7
 צג ןעּבירטעגסױרַא זיא ןוא םילשורי ןעמונעגנייַא טָאה ,(רענעטכיולרע רעד)
 סקעז טיִמ רהָאי יירד טגיטלעװעג טָאה רע יװ םעדכָאנ -- דנַאל ןופ ןערָאװ
 ץטצעל יד ןופ ךעלקינייארוא יד ֹוזַא יװ ;יאנומשח ןופ ןהיז יד ךרוד-- םישדח
 ןעּבָאה ןוא ,הלשממ רעד ּבעילוצ ךיז ןעשיווצ תקולחמ ַא טרהיפרעפ ןעבָאה
 סודרוה ױזַא יװ ;טיײרטש םעד ןעכיילגוצסיוא ן'סויּפמוּפ ןוא רעמיור יד ןעפורעג
 וצ ףוס ַא טכַאמעג סויסָאס ןופ ףליה רעד טימ טָאה רטּפיטנא ןֹופ ןהוז רעד
 סוטסוגוא תעשּב טוט סע'סודרוה ךָאנ יױזַא יװ ;םיאנומשח יד ןופ הלשממ רעד
 זיא ,דנַאל ןופ רעטלַאװרעּפ ןעװעג זיא סורַאװ סויליטניווק ןוא טגיניקעג טָאה
 טָאה ןעגיניק ס'נווינ ןופ רהָאי ןעט:12 ןיא ױזַא יװ ; קלָאפ סָאד ןענַאטשעגפיוא
 ןוא ןעטייצ סע'טויטסיק ןיא ןהעשעג זיא'ס סָאװ ;המחלמ יד ןעּביױהעגנָא ךיז
 דנעה יד ןיא רהעוועג טימ ןעלַאפעגנָא ןעדיא יד ןענייז רעטרע ערעסָאװ ףיוא
 ,המחלמ רעד ןופ ּבױהנָא ןיא

 -עֹּב ןעּבָאה ןעדיא יד ױזַא יװ ,טלהייצרעד ןערעװ טעװ רעטעּפש 8
 .עּב הלּפמ סע'סויטסיק ךַאנ טַאה ןוריג ױזַא יװ ;טדעטש עגימורַא יד טגיטסעפ

= 14 --- 
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 -עגרעּביא טָאה ןוא ,הנּכס ןיא ךיז טניפעג טפַאשרעהרעביוא ןייז זַא ,ןעטַאלש
 ױזַא יװ ;גירק ם'נופ גנורהיפנָא יד (סוגַאיסַאּפסעװ) ן'סוניסּפסַא םעד תמחמ ןעּבעג
 ןופ דנַאל סָאד ןיא ןעגנורדעגניירא ןענייז ןהוז רעטסטלע ןייז ןוא סוניטּפסַא
 ףעטעדניברעפ לעיפיװ ;ליח רעשימױר רעד ןעוװעג זיא סיֹורג יװ ;ןעדיא .יד
 יװ ןֹוא ;לילג ץנַאג ןופ גנוטסיװרעפ רעד ײּב ףליהוצ םהיא ןעמוקעג ןענעז
 טדעטש יד הלשממ ןייז רעטנוא טכַאמעג טגינעטרעטנוא טָאה סוניסּפסַא יױזַא
 סָאװ ,םעדכרוד לייט םוצ ,דלַאװעג רעּביא לייט םוצ ,דנעגעג רעגיזָאד רעד ןופ
 ץרעדליש ךיא לעװ ךָאנרעד .ןעּבעגעגרעטנוא ןעליװ ןעטוג ץטימ ךיז ןעּכָאה ייז
 ףענַאיגעל ערעײז ןֹופ ןילּפיצסיד יד ןוא רעמיר יד ןופ קיטקַאט-טגירק יד
 ןוא רעּבױא ןופ עבט יד ןוא סױרג יד !ןעּבירשעּב ןערעװ טעװ רעטייוו
 / ,דנַאל ןופ ןעטייהרעדנוזעּב יד ,הדוהי דנַאל ןופ ןעצינערג יד ,לילג רעטנוא
 רקנעמונעגנייֵא רעכילטיא ןופ לרוג רעד טצעלוצ ;סעצינערק ןוא סערעיזָא ערהיא

 סָאד סייװ ךיא יװ ױזַא ןעּבײרשעּב יונעג ךיא לעװ ץלַא סָאד .רעדנוזעּב טדָאטש
 םורָאװ .טּבעלעגרעּביא ןײלַא סָאד ּבָאה ךיא יװ ןוא ןעגנוטכַאּבָאעּב ענעגייא ןופ
 ץנײמ תמחמ ,ןעגײװש רעפ טינ ךיא לעװ תורצ ענעגייא עניימ ןעגעוו ךיוא
 .ןיגע ן'טימ טנַאקעּב ןענעז רעזעל

 ,טײצ רענעי ןיא ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ גנולהייצרע יד טהעג רעטײװ 9
 -רגאטשעג ןורינ זיא ,עשיטירק ַא ןערָאװעג ןיוש זיא ןעדיא יד ןופ עגַאל יד תעשּב
 ךיא ,םילשורי ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא טלאמעד זיא סָאװ ,סוניסּפסַא ןֹוא ,ןעּב
 ;רָאטַארעּפמיאנַא רַאפ ןעּבילקעגסױא ןערָאװעג זיא רע לייוו ,ןערָאװעג ןעפורעגבא
 -סיוארָאפ סָאד םהיא ןעּבָאה סָאװ ,םיתפומ יד ןעגעוװ ,רעטייוו ,טלהעצרעד טרעװ'ס
 .וקעגנָא ןיהַא ןענייז סָאװ ,רענלעז טימ ןערָאװעג לופ זיא םיור ױזַא יװ ,טגָאזעג
 -עג ןעפורעגסיוא ןעליװ ןייז ןעגעק זיא סוניסּפסַא יזַא יװ ,םעד ןעגעוו ןוא ,ןעמ
 .םעדכַאנ ,טלָאמעד ױזַא יװ ;ןעטַאדלָאס יד ףרוד רעשרעהטסּבלעז ַא רַאפ ןערָאװ
 ןעגנערּב טלָאװעג טרָאד טָאה רע תמחמ ,ןעטּפיגע ןייק ןערהָאפעגּבָא זיא רע יװ
 ,,ןעדיא יד ןעשיווצ ן'תקולחמ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעגָאה ,םינינע-הכולמ יד גנונדרָא ןיא
 ךיז ןעּבָאה עטצעל יד ױזַא יװ ןוא ןענַאריט ייז רעּביא ןענַאטשעגפיוא ןענעז'ס

 ,ךיז ןעשיווצ טגירקעג

 .ּמיגע ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סוטיט ױזַא יװ ןעלהציירעד ךיא לעוװ ךָאגרעד .0
 רעסָאװ ןיא ןוא ואוו ,ןפוא רעסָאװ ףיוא ;דנַאל סָאד ףיוא ןעלַאפעגנָא יינ סָאד ןופ ןוא ןעט
 עטסגינייוועניא ןופ ןעטילעג טָאה םילשורי יו ;לייח ןייז ןעּבילקעגפיונוצ רע טָאה להָאצ
 ,טמרוטשעּב יז טָאה רע לָאמ לעיפיוו ;ןעטָארטעגוצ רהיא וצ זיא סוטיט תעשּב ,ן'תוקלחמ
 ןוא ףקיה םעד ןעּביירשעּב ךיא לעװ רעטייוװ .טיוּבעגסיוא טָאה רע ןעלַאװ לעיּפיוו
 רעד ןופ ןעגנוגיטסעפעּב עקרַאטש יד ,םילשורי ןופ ןרעיומ יירד יד ןופ סיורג יד
 םינינּב יד ןופ סיורג יד ,לכיה םינופ ןֹוא שדקמה-תיּב ןופ ןַאלּפ םעד ,טדָאטש רעד
 .עּב ךיא לעװ .ךיֹוא ;טייקגיאיונעג רעטסערג רעד טימ ץלַא סָאד -- חּבזמ ם'נופ ןוא
 ןופ הדובע יד ןוא תוליבט ןעּביז יד ,םיבוט-םימי יד ןופ םיגהנמ עכילטע ןעּביירש
 / יא יד ,לודג-ןהֹוּכ ם'נופ ןוא םינהֹוּכ יד ןופ הנוהּכ-ידגּב יד --םעד ץוח ;םינהֹוּכ יד
 ףיא לעװ ךַאז ןייק .שדקמה-תיּב ןיא םישדק-ישדק ם'נוּפ גנוטכירגייא עטסגינייוועג
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 ןיפ רַאפרעד סָאװ ,וצרעד ןייז ףיסומ טינ ךיא לעװ ךַאז ןייק ןוא ןעגייוושרעפ טינ
 | / .תמא זיא סָאד זַא ,ברע ךיא

 ןעגנַאגעּב ךיז ןענייז'ס גיד'תוירזכַא יװ ,ןעלהייצרעד ךיא לעװ ךָאנרעד .1
 .טוג יו -- טייז רעדנַא רעד ןופ ;רעדירּב-סקלָאפ ענעגייא ערעייז טימ ןענַאריט יד
 סָאװ ,סוטיט טָאה טפָא יװ ןוא ,רעמיור יד עדמערפ יד .וצ ןעוועג ןענייז'ס גיצניג

 ,םידרומ יד ןעפורעג ,שדקמה-תיּב םעד ןוא טדָאטש יד ןעװעטַאר טלָאװעג טָאה
 ןוא תורצ עלַא ןעלהייצרעד ךיוא לעװ ךיא .ןעכַאמ םולש םהיא טימ ןעלָאז יז
 ירַא ,ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא טדָאטש יד זיּב ,טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,םייונע
 .רעגנוה ןופ ןוא תומוהמ עטסגינייװעניא יד ןופ ,המחלמ רעד ןופ ןעגָארטעגרעּב
 .רעּביא יד ןופ ףוס ןעכילקילגנוא םעד ייס ןעגייוושרעפ טינ ךיא לעװ .ייּברעד

 יװ- ,ןעלהעצרעד ךיא לעװ רעטייוו ;ענעגנַאפעג יד ןופ גנוטיוט יד ייס ןוא ,רעפיול

 ןוא ןעליװ ס'רסיק םעד דגנּכ .ןערָאװעג טנערּברעפ זיא שדקמה:תיּב רעד ױזַא

 ןעגעװ ;רעיײּפ ןופ ןערָאװעג טעװעטַארעגסױרַא ןענייז םילכ עגילייה ערעסָאװ
 םיתפומ ערעסָאװ ןוא ןערָאװעג ןעמונעגניַא ןיא טדָאטש יד יזַא יװ ,םעד

 ןענַאריט יד ױזַא יװ ,גנוּבירשעּב יד טייג ךָאנרעד .רעהירפ ןהעשעג ןענעז

 ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז'ס ןעדיא לעיפיוו ;ןעגנַאפעג ןעמונעג ןערָאװעג ןענייז

 ןעּבָאה רעמױר יד יזַא יװ ;ןעפָארטעג ייז טימ טָאה סָאװ ןוא ןעפַאלקש רַאפ

 דנַאל ןיא דנַאטשפיוא ןעטנעפָאװעּב ןופ ןעטשער עטצעל יד טקיטשרעד ךָאנרעד
 ,לּכה תולכּכ ירחא ,זיא סוטיט ױזַא יו ןוא ,ןעגנוגיטסעפעּב עלַא טרעטשעצ ןוא

 זיא ךָאנרעד ןוא ,הור טלעטשעגנייַא 'ןוא דנַאל ןעצנַאג ץ'רעּביא ןערהָאפעגמורַא

 .ןוחצנ ןייז טרעייפעג טרָאד טָאה ןוא ןעילַאטיא ןייק קירוצ קעװַא רע

 ,רעזעל רַאפ רעכיּב ןעּביז ןיא ןעּבירשעּב ךיא ּבָאה ץלַא סָאד טָא ,12

 ךיא ּבָאה ןעּבירשעּב ןוא .ןײלַא גונעּת זױלּב טינ ןֹוא תמא םעד ןעכוז סָאװ

 ןעניז סָאװ .ןעשנעמ עכלעזַא דצמ תֹומֹוערּת ןייק ןייז טינ לָאז סע זַא ,ױזַא

 -עג ןעגיוא ערעייז טימ ןיילַא ןעּבָאה ןוא השעמ רעד טימ טנַאקעּב שיטקַאפ

 ;ןפוא םעד ןיא גנולהעצרע םצע יד .ןעּבױהנָא ךיא לעװ ,ןכבו .המחלמ יד ןהעז

 .טלַאהניא ם'נופ טכיזרעּביא רענײמעגלַא רעד ןיא טקרעמעגנָא ּבָאה ךיא יװ



 ,לעטיּפַאק רעטשרעי
 ,הדוהי ןוא ןהיתתמ -- ,םיאנומשח יד -- ,םילשורי ןיא טמענ סענאפיֿפע סוכויטנא

 .עק רעד) סענַאפיּפע ןעמָאנוצ ץטימ ,סוכויטנַא סָאװ ,(1 טייצ רעד ןיא 1
 .סקעז םעד (סואײמָאלָאטּפ) ימלּת טימ ןעטלַאהעג המחלמ טָאה ;(ןעיריס ןופ גינ
 ןענייז-- ,ןעיריס ץנַאג רעּביא הלשממ רעד ןעגעװ (םירצמ ןופ גינעק) ןעט
 ץרעּביא הלשממ רעד ןעגעװ ןעדוי ע'בושח יד ןעשיווצ ן'תוקולחמ ןענַאטשעגּפױא
 ,בושח סיפע רַאפ ןעטלַאהעג רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ,קלָאפ
 ןופ רענייא ,וינוח טָאה טלָאמעד .ןעכיילגסענייז ןעּבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג טינ טָאה

 ןופ ןעּבירטעגסױרַא ,דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב טָאה סָאװ ,םילודג םינהּכ יד
 ןוא סוכויטנַא גינעק םוצ קעװַא היבוט-ינּב יד ןענייז ,היבוט-ינּב יד םילשורי
 ײּברעד ןוא הדוהי דנַאל סָאד ףיוא ןעלַאפנָא לָאז רע ןעטעּבעג םהיא ןעּבָאה
 .םיּכסמ דלַאּב טָאה גינעק רעד .טײלטּפױהסגירק רַאפ ןעמענוצ ייז רע לָאז
 סָאד ןעמענוצנייַא טרַאגעג ןיוש רע טָאה גנַאל טניז תמחמ ,ףיורעד ןעוועג
 ,לייח ןעגיטכעמ ַא ןופ שארּב טלעטשעג ךיז טָאה ןיײלַא סוכויטנַא ,דנַאל עגיזָאד
 (2 םילשורי טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה ,הדוהי דנַאל ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא
 ךיוא .דצ ס'ימלּת ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעדיא ךס ַא טע'גרה'עגסיוא ןוא
 רע טָאה ןײלַא ןוא טדָאטש יד ןעריּבַאר וצ טּביױלרע רענלעז ענייז רע טָאה
 רימּתןּברק םעד טלעטשעגּבָא רע טָאה ךָאנרעד .שדקמה-תיּב םעד טּביֹורעּב
 רהָאי יירד ןופ טייצ ַא ףיא (גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןעגנערּב טגעלפ ןעמ סָאװ}
 ימלּת וצ ןערָאװעג ןענֹורטנַא זיא 6 לודגןהכ רעד וינוח רָאנ .םישדח סקעז טימ
 ילעה ןופ ץניװָארּפ רעד ןיא ןעיוּבוצסױא טּבױלרע םהיא טָאה רעכלעוו ,ךלמה
 רעד ןיא ןוא ,םילשורי ףיוא ךילנהע ןעװעג ןיא סָאװ ,ליטדעטש ַא סילָאּפָא
 ןעלעװ םעד ןעגעװ רָאנ , .םילשורי ןיא יװ ,שדקמה-תיּב ַא -- ליטדעטש רעגיזָאד
 ,(2 ,10 טז טרָא ןעגירעהעג ץפיוא רעטעּפש ןעדייר ךיא

 רע סָאװ ,טימרעד ןענעגונגעב טלָאװעג טינ ךיז טָאה רעּבָא סוכויטנַא 2
 .טיוא ןוא יז טּביױרעּב ,םילשורי טדָאטש יד ןעמונעגנייַא דייהרעטכירעגנוא טָאה
 ןעטפַאשנעדײל ענעזָאלעצ ענייז ךרוד טציירעגפיוא .ןעשנעמ ךס ַא טע'גרה'עי

 ;טםירק ראפ 124 (

 | ,טסירק ראפ 170 רהאי ןיא (
 ףעדועג טיג לודג.ןהכ ןייק שיטקאפ זיא אפוג רע ,ןִזָז וינוח לודג ןהכ ןופ ןהוז רעד 2

 .הלידג הנוהכ יד טמוקעג םהיא טאה טכער יפ.לע סאוו ,םעד תמחמ ראנ יוזא םהיא ןעמ טאה ןעפורעג
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 תומחלמ עשידיא יד

 וטייצ רעד רַאפ ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ ,ןעטייקגיריווש יד גידנעקניידעג ןוא

 ?קעװַא ןעדיא יד ןעגנואווצעג רע טָאה -- ,םילשורי ןופ גנורעגעלעּב רעד ןופ

 רג טָאה ןרעטלע ערעייז ןופ הלּבקּב ןעּבָאה יז סָאװ ,םיגהנמ יד ןעפרַאװּוצ

 וצ יז טױנעג ןוא רעדניק ערעיײז ןייז וצ למ רהעמ טינ יז ףיֹוא ןעוועג

 טָאה ןעדיא יד ןופ רענייק רעּבָא .חּבומ ן'פוא תונּברק רַאפ םיריזח ןעגניירּב

 ןעסײהעג סוכיטנַא טָאה רעּבירעד .ןעלהעפעּב עכלעזַא ןעגלַאפ טלָאװעג טינ

 ,סעדיכקַאּב ןוא .רעגריּב יד ןופ עטס'בושה יד ןעגניירּבמוא גיד'תוירזכא

 ,םילשורי ןיא ליח ן'רעּביא ןַאמטּפױה ן'רַאפ טמיטשעּב םהיא טָאה סוכיטנַא סַאװ

 רענעגייא ןייז ךרוד ןעלהעפעּב עגיד'תוירזכא ס'גינעק םעד טפרַאשרעפ ךָאנ טָאה

 / צןעסָאמ עלַא רעּבירַא רע זיא תועשר ןייז ןיא .טייקכילשנעמנוא רענערָאּבעגנײא

 םייונע רעטנוא ןערָאװעג טיוטעג ןרעדנַא ן'כָאנ רענייא ןענעז רעגריּב ע'בושח יד

 .טעװ רע זַא ןעקערש גָאט עלַא רע טגעלפ קלָאפ ןעצנַאג םעד ןוא ,םישק

 צתורזג עטרַאה עגיזָאד יד ךרוד .םילשורי טדָאטש יד ןעכַאמ בורח ןעצנַאגניא

 יעג טציירעגפיוא יז ןענעז ,ןעדיײל וצ ייז ןופ ןעמוקעגסיוא זיא ןעדיא יד סָאװ

 .ייז ןעגעק ןייז וצ דרומ ןוא רעקירדרעטנוא ערעײז ןופ המקנ ןעמענ וצ ןערָאװ

 ןופ ןהוז רעד ,ןהּכה והיתּתמ סָאװ ,ןופרעד ךיז סע טָאה ןעּבױהעגנָא 3

 יַעֹּב ךיוא ןוא ,טנעּפָאװעּב ןײלַא .ךיז טָאה ,ןיעידומ ליטדעטש ם'נופ ,יאנומשח|

 יװ תויה רָאנ .(1 ןסעדיכקַאּב טע'גרה'רעד טָאה ןוא ,ןהיז ףניפ ענייז טנעּפָאװ

 ןעּפָאלטנַא רע זיא ,ליח ןעשיריס ןעכײרלהָאצ ן'רַאפ טַאהעג ארומ טָאה והיתתמ

 םהיא וצ יװ םעדכָאנ רָאנ .גרעּב יד ןיא ןעטלַאהעּב ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג

 ּבָארַא זיא ,טומ ןעגָארקעג רעדיװ רע טָאה ,ןעשנעמ ךס ַא ןענַאטשעגוצ ןענייז

 .סגירק סע'סוכויטנא טכַאלש רענעּפָאןַא ןיא ןעװעג חצנמ טָאה ,גרעּב יד ןופ

 ןעּבָאה תורובג עסיורג ס'והיתּתמ .הדוהי דנַאל ןופ ייז ןעּבירטרעפ ןוא טײלּפױה

 דנַאלרעטָאפ סָאד טזיילעגסיוא טָאה רע לייװ .דֹובּכ ןֹוא טכַאמ טכַארּבעג םהיא

 נָאְזַא רַאפ ןעּבילקעגסױא קלָאפ עצנַאג סָאד םהיא טָאה ,ךָאי ןעדמערפ ם'נופ

 יד טזָאלעגרעּביא טָאה ןוא ןעּברַאטשעג והיתּתמ זיא םעד ךָאנ .רערהיפ

 | ,(2 הדוהי ,ןהוז ןרעטלע ןייז הלשממ

 -רעּבירַא טינ גיהור טעװ סוכויטנא זַא ,טסואוועג טָאה הדוהי יװ תויה 4

 ךעשיווצ לייח ַא ןעּבילקעגפיונוצ רע טָאה רעּבירעד ,שינערהעקרעּביא יד ןעגָארט

 זיא הדוהי ;רעמױור יד טימ דנוּבַא ןעסָאלשעג טָאה ןוא רעדירּב-סקלַאפ ענייז

 -רעפ ךיז סָאה סָאװ ,רערהיפנָא עשידיא יד ןופ רעטשרע רעד ללכּב ןעװעג

 .עגנײרַא לָאמ ןעטײװצ ַא זיא סענַאֿפיּפע יװ םעדכָאנ .רעמיור יד טימ ןעדנוּב

 ַא טימ ןעּבירטעגסױרַא רעדיװ םהיא הדֹוהי טָאה ,הדוהי דנַאל ןיא ןעגנורד
 עג זָאל ַא הדוהי ךיז טָאה ,ןוחצנ םעיינ ן'כרוד טרעטסייגעּב .רהעונַא ןעסיורג

 זיא רעטצעל רעד -- םילשורי ןיא ןענַאטשעג זיא .סָאװ ,ןָאזינרַאג ץ'פיוא ןָאט

 -לָאס עשיריס יד ןעּבירטעגסױרַא טָאה ןוא -- טגיליטרעפ ןעװעג טינ ץלַא ךָאנ

 .סעלעפַא ןעסייהעג רענעי טָאה ן'תמא ןיא 4

 ,טסורק רַאפ 167 רהָאי ןיא (2
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 טרעװ סָאװ ,ןעטשרעטנוא םעד ןיא טדָאטש לייט ןעטשרעּביױא םעד ןופ ןעטַאד
 .עגסיוא ,שדקמה-תיּב םעד ןעמונעגנייֵא הדוחי טָאה ךָאנרעד .ַא װ ק ַא ןעפורעגנָא

 ןעטיּברעפ ,רעיומ ַא טימ םהיא טלעגנירעגמורַא , ץַאלּפ ןעצנַאג םעד טגינייר

 םעיינ ַא טיוּבעגסױא ןוא ,עיינ ךרוד םילּכ עגילייה ענערָאװעג-אמט עגידרעהירפ עלַא

 טָאה ,ןערָאװעג טגידנערעפ ןענעז ןעטיײּברַא עלַא יד טָא יװ םעדכָאנ .חּבומ

 ,(1 שדקמה-תיּב ןיא תונברק יד ןופ 'ודס ןעטלַא םעד טלעטשעגנייַא רעדיוו רע

 הדובע עטלַא רחיא ןעסינעג טנַאקעג רעדיװ טָאה םילשורי טדָאטש יד רָאנ יװ

 טע'שריעג טָאה ןעדיא וצ האנש ןייז ןוא ןיורט ןייז .ןעּברָאטשעג סוכויטנַא זיא
 ,(רעטפגיפ רעד) סוכיטנַא ,ןהֹוז ןייז

 ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,לייח ַא ןעּבילקעגפיונוצ טָאה גינעק רעיינ רעד 5
 םעד טימ .ןעדנַאפלעה 80 ןוא רעטייר 5000 ךרע'נַא ,רעהייגסופ ןַאמ 50,000 ןֹופ
 רעגיגרעב רעד ךרוד הדוהי דנַאל ןיא ןעגנורדעגנײרַא רע זיא לייח ןעגיזָאד
 :גרעּב םייּב ,רֹוצ:תיּב ליטדעטש עניילק יד ןעמונעגניייֵא טרָאד טָאה ןוא דנעגעג
 ס'הדוחי טימ םינּפ לא םינּפ ןעמוקעגפונוצ ךיז רע זיא הירכז:תיּב ןופ טלַאּפש
 ןעטערטוצוצ רעטנהענ ןעויװעב ךָאנ ןעּבָאה ןעעמרַא עדייּב יד רעדייא ,לייח
 ןעגיוא יד טימ טכוזגסיוא רזעלא רעדורּב ס'הדוהי טָאה ,רערעדנַא רעד וצ ענייא
 ןעװעג זיא סָאװ ,םרוט ןעסיורג רעײהעגנואנַא טימ דנַאֿפלעה ןעטסכעה םעד

 םעד ףיוא זַא ,טניימעג טָאה רזעלא יװ תויה ,דליש ןעטליגעּב ַא טימ טריצעב

 ,סוארָאפ ןָאטעג זָאל ַא ךיז רע טָאה רעּבירעד ,סוכויטנַא טציז דנאפלעה ןעגיזָאד
 ,דנַאפלעה םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא ןעהייר ס'אנוש םעד ןיא טקַאהעגנײרַא ךיז
 .עג ןיא ,גינעק ץ'רַאפ ןעמונעגנָא טַאהעג רע טָאה םהיא סָאװ ,רעטייר רעד רָאנ
 סָאװ ,דנַאפלעה םעד ןעדנואװרעפ זױלּב טנָאקעג טָאה רזעלא ,ךיֹוה וצ ןעסעז
 .רעד םהיא רעפרעק ןעּבָארג ןערעווש ןייז טימ טָאה ןוא ןעלַאשעגרעדינַא זיא
 .עגניײַא רָאנ טָאה רע ;ןָאטעגפױא טינ ךַאז ןייק םצעב רע טָאה ױזַא ,טקיטש
 םהיא ןוא הרֹובְגַא ןייז טנַאקעג טָאה סָאװ ,ךַאז ַאזַא רַאפ ןעּבעל ןייז טלעטש
 .עג דנַאמלעה ם'נופ רערהיפ רעד זיא ,סנעגירעּביא ,דובּכ ןעגיּביא ןעגנײרּבניײַא
 טלָאװ ,סוכויטנַא גילעפוצ ןעװעג טלָאװ רע וליפא ּביוא ןוא ,רענלעז רע'טושּפ ַא ןעוו
 ,ןעכיירגרעד טנַאקעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק ךיוא ,ךיז טכוד ,ןַאמסגירק רעגיטומ רעד
 :עג גנוריסַאּפ עגירעיורט עגיזָאד יד טאה ן'הדוהי ייּב ,דלעה ןופ טוט םעד יו
 טייצ עגנַאלַא ןעּבָאה ןעדיא יד םגה ,וטאב ןֹוא ,ןמיס ןעטכעלש א רַאפ טנעיד
 ס'גינעק םעד טָאה ןעגעווטסעדנופ ,דלעמטכַאלש ן'פיוא ךיז ןעטלַאהעג גיקַאנטרַאה
 חצנמ ,ךיוא לומ טַאהעג וצרעד ךָאנ טָאה ןוא רעסערג ןעװעג זיא סָאװ ,לייח
 ןעפאלטנַא ליח ןייז ןופ טשער ן'טימ הדוהי זיא ןערהעװנָא ערעווש ךָאנ .ןעוועג
 ןייק ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה סוכֹיטנַא .אנפוג ןופ דנעגעג רעד ןיא ןערָאװעג
 טָאה רעּבירעד ,ןעלטימסנעבעל טלהעפעגסיוא ןעּבָאה םהיא יװ תויה רָאנ ,םילשורי
 .עגּבָא טייצ עצרוק ַא ויא רע יװ םעדכָאנ ,קירוצ ןהייג ןעזָאל ךיז טזומעג רע
 ךיז טָאה סָאװ ,ןָאזינרַאג ַא ןעזָאלעג רע טָאה טרָא ץפוא ,טדָאטש ןיא ןענַאטש

 םעד דובּכל .ןּברוח ןעטײווצ ן'רַאפ רהָאי 225 וילסּכ ןיא געט 25 ןהעׂשעג זיא סָאד (4

 . ,הֹּכונה בוטיםוי רעד ןערָאװעג טלעטשעגנײא סָאד ןיא גָאט ןעגיזָאד
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 טָאה לייח םעד ןופ לייט ןעגירעּביא םעד ןוא ,קרַאטש גונעג טכודעגסיוא םהיא
 | .ןעריטרַאװק-רעטניװ ףיוא ןעיריס ןייק טרהיפעגרעּבירא רע

 ןעציז ןעּבילּבעג טינ הדוהי זיא ,קעװַא זיא גינעק רעד יװ םעדכָאנ .6
 יז ןעּבָאה טכַאלש רעטצעל רעד ןיא סָאװ ,רענלעז יד .דנעה יד טגיילעגפיונוצ
 יייאניא ןוא ,טרהעקעגקירוצ םהיא וצ רעדיװ ךיז ןעּבָאה ,טײרּפשעצ טַאהעג ךיז
 עטיינעּב עגיזָאד יד טימ .ןעסַאמסקלָאפ עשירפ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז טימ םענ
 ןעּבענ טכַאלש עיינ ַא טײל:טּפיױה-סגירק סע'סוכויטנַא ןעּבעגעג עדוהי טָאה ןעטפערק
 ןוא ןעגָאלשעג גיטומ ךיז רע טָאה טכַאלש רעגיזָאד רעד ןיא .השדח ףרָאד
 .טכַאלש ןיא ןעלַאֿפעג ןײלַא זיא רע רָאנ ,דנייפ ךס ַא טגיליטרעפ טָאה
 רַאפ ןעלַאפעג זיא סָאװ ,ןנחוי רעדורּב סיהדוהי ךיוא ןעמוקעגמוא זיא ףיורעד דלַאּב
 ' ,רעגנייהנָא סע'סוכויטנַא דצמ טייקשלַאפ ןופ ןּברק ַא

 ,לעטיּפַאק רעטייווצ
 ,סונקרוה ןנחוי ןוא ןועמש ,ןתנוי : םישרוי ס'הדוהי ןעגעוי

 יד ןופ רערהיפנַא רעד ןערָאװעג ןתנוי רעדורּב ןייז זיא ן'הדוהי ךָאנ 1
 .עּב ןתנוי טָאה ,קלָאפ ןייז ןופ ןעסערעטניא יד ןעצישעּב וצ ידכּב ,(1 ןעדיא
 רע טָאה םֹעד ץוח ןוא ,רעמיור יד טימ דנוּב ַא ךרוד גנוריגער ןייז טגיטסעפ
 אפוג םהיא טָאה רעּבָא ץלַא סָאד .ן'סוכיטנַא ןעגנוי ןץטימ םולש ןעסָאלשעג
 סע'סוכויטנַא ןעגנוי םעד ,ןָאפירט ןַאריט רעד .טּפַאשרעּפ טינ טייקרעכיז ןייק
 טסיילפעג טָאה ןוא טײקשלַאפ ךרוד ןעגניירּבמוא ןע'נתנוי טלָאװעג טָאה ,סוּפורטוּפַא
 ךיז טָאה טייהנעגעלעג עגיטסניג ַא ,דניירפ ןענייז עלַא ץ'רטּפ וצ לֹּכ םדוק ךיז
 וצ ןערהָאּפ וצ ןעמוקעג זיא ןתנוי ןיהואוו ,(וּכַע) עדיאַאמָאלָאטּפ ןיא ןעזיוועּב
 טָאה ןָאפירט .עטיווס רעניילק ַא ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא ץסוכויטנַא וצ טסַאג
 זיא ןוא ןעטייק ןיא םהיא טדימשעג ,תואמר ךרוד טּפַאכעגנײרַא טלָאמעד םהיא
 ךיז טָאה ,רעדורּב ס'נתנוי ,ןועמש רָאנ .ןעדיא יד ןעגעק ןעטלַאה המחלמ סױרַא
 רעד ךָאנ .הלפמ ַא ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא םהיא ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא
 ,ןתנֹוי טיוטעג ןָאפירט טָאה השעמ

 יד ןעמונעגנייא טָאה רע .(2עיגרענע סיורג טימ טריגער טָאה ןועמש 2
 גנוטסעפ יד דֹוסי ןֹויּב טרעטשרעצ טָאה ןֹוא ,הנבי ,ופי ,רזג :טדעטש:ץינערג
 ףיז טָאה סָאװ ,ןָאינרַאג םעד ןעגנַאפעג ןעמונעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ַארקַא
 ,ןענָאפירט ןענעק ץ'סוכויטנַא ףליה ֹוצ ןעמוקעג רע זיא רעטעּפש .ןענופעג טרָאד
 קעװַא זיא רע רעדייא ,(ראד} ַארָאד ןיא טרעגעלעּב םהיא טָאה סוכויטנַא סָאװ
 וצ גינעק םעד ןעפלָאהעג טָאה ןועמש םגה רָאנ ,(גידמ ןייק ןעטלַאה המחלמ

 | ,טסירק רַאפ 160 (

 ,טסירק רַאפ 142 רהָאי ןֹופ (2

 .רעטרַאּפ יד טימ 6
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 סגינעק םעד ןעגידירפעּב טנַאקעג טיג רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןע'נָאפירט ןעגיזעּב

 ןַאמטּפױה-סגירק ןייז טקישעג סוכיטנַא טָאה םעדכָאנ דלַאּב םורָאװ , ןעטסולג

 ןוא הדוהי דנַאל סָאד ןעטסיװרעפ ֹוצ ידכּכ ,ליִנֹח ַא ןופ שארּב סויַאּבעדנעק

 טלַא ,ןעוועג טלָאמעד וליפא ןיוש זיא ןועמש ץנועמש ןעכאמ וצ גינעטרעטנוא

 .ןַאמ ןעגנוי ַא ןופ טומ ןוא ןערּב ןטימ טרְאְמִעֶל רע טָאה המהלמ יד רָאג

 ןוא ,גנוטכיר ןייא ןיא לייח םענעּבילקענּבָאנַא טיֿפ?טקישעג רע טָאה ןהיז ענייז

 יבֲא ףױא דנייפ ןעגעק טױרַא רע ןיא ,ליח לייט ןערעדנַא ם'נופ שארּב ,ןײלַא

 יעּב טָאלעג רע טָאה ,גרעּב יד ןיא ךיוא ןוא ,רעטרע ךס ַא ןיא .געוו רעדנַא
 :כרוד עלַא ןעמונעגנייֵא טָאה ןוא ןעגנולײטּבָא עשירעטילימ עקרַאטש ןעטלַאה
 זיא ,ןוחצנ ןעדנעצנעלג ַא ןעטלַאהעגּבָא טצעלוצ טָאה ןועמש יװ םעדכָאנ ,ןעגנַאג
 יד ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,לודגןהּכ ַא רַאפ ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא רע
 יז ןעגייז רהיא רעטנוא סָאװ ,רעינָאדעקאמ יד ןופ ןערָאװעג טזיילעגסיוא ןעדיא
 | רהָאי גיצעביז ןוא טרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןענַאטשעג

 ,טַאטלַאװעג ןוא טַאררעפ ןופ ןּברק ַא רַאפ ןעלַאפעג זיא ןועמש ךיוא 3
 טייצ רעד ןיא ןעגנַאגעּב םהיא ןעגעק טָאה ,ימלת ,םעדייא רענעגייא ןייז סָאװ
 ךוא ּבײװ ס'נועמש הסיפּת ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיוא טָאה ימלּת .(1 טײצלָאמ ַא ןופ
 ןעטירד םעד ךָאנ ןעטױט וצ ףױא םיחצור טקישעג טָאה ןוא ,ןהיז ייווצ ענייז
 הרתמ ןעמ טָאה גנילגנוי םעד רָאנ .סונקרוה ךיוא ןעסייהעג טָאה סָאװ  ,ןהיז
 רע תמחמ ,םילשורי ןייק קעװַא גילייֵא זיא רע ןוא ,הנּכס רעד ןעגעװ ןעוועג
 סרעטָאּפ ןייז רַאפ טײקרַאּבקנַאד תמחמ ,קלָאפ סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא
 רעד ןופ ,ןימלּת ןעשירעכערּברעפ םינופ ךיז ןעדנעווּבָא גנוטכַארעּפ טימ טעװ תורובג
 טדַאטש ןיא ןעגנירדוצנײרַא טבורּפעג טָאה ,רעיוט ןעטייווצ ַא ךרוד ,טייז רעדנַא
 ,ץסונקרוה ןעמענוצוצ ןעזירעּב ןיוש טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד רָאנ ;ימלּת ךיוא
 ןוגד ןייק ןעטָארטעגּבָא טמַאזעגנוא זיא ימלּת .ךיז ןופ טּפוטשעגּבָא םהיא טָאה
 ,רעּבָא סונקרוה .וחירי רעּביא ךיז ןעּביוהרעד סָאװ ,ןעגנוטסעפ ענעי ןופ ענייא --
 טָאָה ,טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא לודגןהֹּכ ַא רַאפ טמיטשעּב ןערָאװעג זיא סָאװ
 יעּב וצ ידכּב ,ןץימלּת ןעגָאיכָאנ גילייַא ךיז טזָאלעג טָאה ןוא ןּברק ַא טכַארּבעג
 .רעדירּב ענייז ןוא רעטומ ןייז דנעה ענייז ןופ ןעיירפ

 רעקרַאטש ןעוועג רע זיא גנוטסעפ רעד ןופ גנורעגַאלעּב רעד ייּב םגה 4
 ,ךַאװש טכַאמעג םהיא טָאה גָאטהיײװצרַאה רערעווש ַא רָאנ ,ןעטרעגעלעּב ן'רַאפ
 ,הֵנּכס ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,ןהעזעג טָאה ימלּת תעשּב ,לָאמ סעכילטיא םורָאװ
 רעדירּב ןוא רעטומ סע'סונקרוה רעיומ ן'פיוא ןערהיפסיורַא ןעסייה רע טגעלפ
 :ַארטסעג ךָאנ רע טָאה ייּברעד ןוא ,ןעגױא יד ןיא םהיא רַאפ ייז ןעגָאלש ןוא
 .ןעטערטּבָא טינ טלַאּב טעװ סונקרוה ּביֹוא ,רעיומ ןופ ייז ןעפרַאװּוצּבָארַא טעש
 ,סעּכ ַא יװַא טיג ןעמעננָא םהיא טגעלפ ,ןהעז סָאד טגעלפ סונקרוה זַא
 יד ןעגָארטעגרעּבירַא גיטולּבטלַאק טָאה רעטומ יד .,קערש ַא ןוא תונמחר ַא יװ
 יד רַאפ ןענַאטשעג רהיא זיא סָאװ ,טױט ץ'רַאפ טַאהעג ארומ טינ ןוא ּפעלק

 ,טסירק רַאפ 135 רהָאי ןיא (}
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 לָאז רע ,םהיא ןעטעּב ןֹוא ןהוז םוצ דנעה יד ןעקערטשטיוא טגעלפ יז ;ןעגיוא
 רעד םייונע ערהיא סָאװ םעד תמחמ ,ןעשנעמ ןעגיטכערטרעדינ םעד ןעניוש טינ
 סיימלּת ןופ ןעּברַאטש וצ רעסעּב ןיוש ,רהיא ףיוא תונמחר סהיא ןיא ןעקעוו
 ףָארטש יד ןעמוקעּב רָאנ לָאז חצור רעגיזָאד רעד יּבַא ,ןע'נעט יז טגעלפ ,דנעה
 ןעגעק ןָאטעגּבָא טָאה רע סָאװ ,סנעכערּברעפ יד רַאפ טנעידרעפ טָאה רע סָאװ
 םינונחּת סרעטומ ןייז ןערעה טגעלפ סונקרוה ןעװ לָאמ סכילטיא .החּפשמ רעייז
 ןעּבױהנָא רעדיוו ןערָאצמירג טימ רע טגעלפ ,טײקגיטפַאהדנַאטש רהיא ןהעז ןוא
 .ּביױהנָא רעדיװ ךיז טגעלפ רעיומ רעד ףיוא רָאנ יװ רעּבָא ,ןעלַאפנָא ענייז
 .ַאכנָא ץרַאה ןייז טגעלפ ,הנקז רעד ןופ םייוניע יד ןופ ענעצס עכילקערש יד
 ןהייגעצ טגעלפ ןוא ךייו ןערעװ טגעלפ רע ןוא ,תונמחר ַא ןוא המיא'נַא ןעּפ
 ,טרעיודעג טָאװ ןוא ןעגיוצרעפ גנורעגַאלעּב יד ךיז טָאה יֹוזַא ,גָאטהיײװ רַאפ
 ,רהָאי ןעּביז עלַא ןרעייפ ןעדיא יד סָאװ ,רהָאי:הטימש ַא ןעמוקעגנָא זיא סע !יּכ
 ימלּת זיא םעד קנַאדַא .גָאט ןעטעּביז ןעכילטיא תּבש ןרעייפ ייז יוװ יוזַא טקנוּפ
 ןייז טימ םענייאניא רעדירּב ס'ננחוי ,גנורעגַאלעּב רעד ןופ ןערָאװעג טיירפעּב
 יַאק ןָאנעז וצ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא רע זיא ןיילַא ןוא טיוטעג רע טָאה רעטומ
 ,ַאיפלעדַאליפ ןופ ;ַאריט םעד ,ַאליט

 טנערָאצרעד קרַאטש ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,סוכויטנַא זיא לייוורעד 5
 רעדיװ ,ןע'נועמש טימ ףפמַאק ם'ניא ןעטילעג טָאה רע סָאװ ,תולּפמ יד , רַאפ
 טרעגעלעּב טָאה ןוא הדוהי דנַאל ןיא לייח א ןופ שארּב ןעגנורדעגנײרַא לָאמַא
 ןעװעג זיא סָאװ ,להייה ס'דוד טנעפעעג סונקרוה טָאה טלָאמעד .םילשורי ןיא ן'סונקרוה
 -ףרוד ןוא (1 ןעטנעלַאט 3000 רעכעה טרָאד ןופ ןעמונעג טָאה ,גינעק רעטסכייר רעד
 יד ןעמענוצּבָארַא ץסוכויטנַא ןעגיואועּב רע טָאה ןעטנעלַאט 200 ןופ הנתמ ַא
 ףיא טכיורּברעפ רע טָאה עמוס עגירעציא יד .ןהיײגוצקעװַא ןוא גנורעגַאלעּב
 .ידיא רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע .רענלעז ענעגנודעג עדמערפ ןעטלַאהוצסיוא
 . ןָאטעג סניֹזַא טָאה סָאװ ,אישנ רעש

 ןייז טצונעגסיוא ןנחוי טָאה ,ץ'סוכויטנַא ןופ המקנ ןעמענ וצ ידכּב 6 י
 ךיז טָאה סע יװ ןוא - ןעװעג רעשמ טָאה רע יװ תויח .ידמ ןייק גוצ:סגירק
 ןעטפערק-טּפיױה יד זַא -- ,טכערעג ןעװעג עקַאט רע זיא ,ןעזיװעגסױרַא רעטעּפש
 טָאה רעּבירעד ,ןעגנוטסעפ יד ןופ ןעטארטעגסיֹורַא ןענעז לייח ןעשיריס ם'גופ
 אבדימ טדעטש יד ןעמונעגנייַא טָאה ,עטצעל יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז רע
 ןוא םכש טדָאטש יד ךָאנרעד ,טדעטש עגימורַא יד טימ (ַאָעמַאס) המתשא ןוא
 ,(םינורמוש) םיתֹוּכ יד טכַאמעג גינעטרעטנוא רע טָאה ךָאנרעד .םיזירג גרַאּב םעד
 ץכָאנ טיוּבעגסױא ןעװעג זיא סָאװ ,םוטגילייה ַא םורַא טניואוועג ןעּבָאה סָאװ
 .ניװ טינ ןעמונעגנייא רע טָאה ךיוא- .םילשורי ןיא שדקמה-תיּב ם'נופ רעטסומ
 .(ַאסירַאמ)השרמ ןוא (ןָאערָאדַא) יערדא ייז ןעשיווצ ,םודא דנַאל ןיא טדעטש גיצ

 רעטציא סָאװ ,ןורמוש טדָאטש רעד ןעגעק קעװַא רע זיא ךָאנרעד 7
 טָאה סודרוה גינעק רעד עכלעוו ,עטסַאּבעס טדָאטש יד טרָא רהיא ףיוא טהייטש

 ,לעּבור 2200 ךרע ןַא טפערטעב טגעלַאט 1 (
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 .עּב יד ןעּבעגעגרעּביא ןוא לאו א טימ טלעגנירעגמורַא יז טָאה ,(טיֹוּבעגסיױא
 טסעפ רהייז ןעּבַאה ייז .ץסונגיטנַא ןוא ן'לוּכוּתסירַא ,ןהיז ייווצ ענייז גנורעגעל
 יד ןעשיווצ ךיז טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ טדָאטש יד טלעגנירעגמורַא
 .עג ןעװעג ןענייז יז זַא ,רעגנוה רעכילקערש ַאזַא ןעּבױהעגנָא רענױאװנייַא
 טיונ רעייז ןיא .ןעכַאז עטסכילנייװעגנוא יד טימ ךיז ןערהענרעד וצ ןעגנואווצ
 טָאה רענעי ,(1 סוידנעּפסַא ןעמָאנוצ ן'טימ סוכויטנַא וצ טדנעװעג ךיז יז ןעּבָאה
 :גיטנַא ןוא לוּבוּתסירַא רָאנ ,גנודַאלנייַא רעייז ףיוא ןעפורעגּבָא ןרעג רהייז ךיז
 זיִּב ץסוכויטנַא טגָאיעגכָאנ ןעּבַאה רעדירּב יד .ןעװעג חצנמ םהיא ןעּבָאה סוג
 ,דנעה ערעייז ןופ טעװעטַארעג םיוק ךיז טָאה רע ןוא ,(ןָאש-תיּב) סילָאּפָאטיקס
 רעדיװ ןעּבָאה ,ןורמוש וצ קירוצ טרהעקעגמוא ךָאנרעד ךיז ןעּבָאה רעגיז יד
 ,טדָאטש יד ,ףוס-לּכףוס ,ןעמונעגנייַא ןוא רענױאװנייַא יד טרָאד ןעסָאלשעגנייַא
 :ַאלקש רַאפ טפיוקרעפ רענױאװניײַא יד ןוא דנורג ן'זיּב גנוטסעפ יד טרעטשרעצ
 המחלמ יד ייז טָאה רעּבירעד ,ןענַאטשעגײּב יז זיא החלצה יד יװ תויה .ןעפ
 ,ןַאש-תיּב זיּב לײח רעיײז טימ ןהייג טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןוא טלעטשעגּבָא טינ
 טייז רעד ףיוא דנַאל עצנַאג סָאד טסיװרעפ ןוא טדָאטש עגיזָאד יד טרעטשרעצ
 ,למרּכה:רה םעד ןופ!

 -יא ןעפורעגסױרַא טָאה החלצה סנהיז ענייז ןוא ס'ננחוי וצ האנק יד 8
 טימ ףמַאק ץ'ּבעילוצ טגינייארעפ ךיז ןעּבָאה ןעדיא ךס ַא .תומוהמ עטסגינייוועג
 .עפָאנַא ןעכַארּבעגסױא זיא סע ןענַאװ זיּב ,טגיהורעּב טינ ךיז ןעּבָאה ןוא יז
 .הלּפמ ַא ןעמוקעּב רערעװשרעפ יד ןעּבָאה רעּבָא הדירמ רעד ןיא .הדירמ ענ
 :עג זיא רע .ךילקילג טכַארּברעפ ןנחוי טָאה ןערהָאי ענייז ןופ טשער םעד
 גיסיירד ןוא ירד עלופ טריגער טנעכייצעגסיא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעּברָאטש
 עקַאט רע זיא ךילקילג ןוא .(2ןהיז ףניפ ךיז ךָאנ ןעזָאלעג טָאה ןוא רהָאי
 דךיירסיוא םוש ןייק טינ טיג גנַאג-סנַעּבעל רעצנַאג ןייז .םיטרּפ עלַא ןיא ןעוועג
 ירד עלַא ןעמוקעּב טָאה ןנחוי ,לזמ ןייז ףיוא סיּפע ןיא ךיז ןעגָאלקעּב וצ ףיוא
 הנוהּכ יד ,(תוכלמ-רתּכ) קלָאפ ןרעּביא הלשממ יד :תֹונּתמ עכילטעג עטסכעה
 ,סיוארָאפ ןהעז וצ טייקגיהעפ יד) האובנה:חור םעד ןוא (הנוהפ-רתכ) הלודג
 ןעהור טּפָא ױזַא טגעלפ שדוקה:חור רעד .(טפנוקוצ רעד ןיא ןייז טעװ סע סָאװ
 ױזַא ,םהיא ןופ ןעטלַאהעּב ןעוועג טינ זיא טפנוקוצ רעד ןיא ךַאז ןייק זַא ,םהיא ףיוא
 :גייא טינ ןעלעוו ןהיז עדייּב ענייז זַא ,טגָאזעגסױארָאפ ןוא ןהעזעגסיוארָאפ רע טָאה
 עשיגַארט יד ןעלהייצרעד וצ יאדּכ זיא'ס ,דנעה ערעייז ןיא הלשממ יד גנַאל ןעטלַאה
 רעד םוקלופ זיא יז סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ ,ןהיז עגיזָאד יד ןופ עטכישעג
 ,טרהיפעג טָאה רעטָאפ רעייז סָאװ ,ןעּבעל ןעכילקילג ם'נופ ךופיה

 (ט111 טוכויטנא) סָאיפירג רערָא 61

 ' ,טסירק רַאפ 106 רהָאי ןיא (2
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 ,לעטיּפַאק רעטירד
 ,טייצ רהאי ןייא טריגער לובותסירא

 םֹורַא םישדח ירד טימ רהָאי 401 ןיא ,טיױט סע'סונקרוה-ןנחוי ךָאנ 1

 'רעד ,לוּבוּתסירַא טָאה ,לבּב.תולג ןופ טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד טניז

 טימרעד ןוא ,ןיורק יד ךיז ףיוא טגײלעגפױרַא ,רעדירּב ייװצ יד ןופ רערעטלע

 +ן'סונגיטנַא .גינעק לוטיט םעד ןעמונעגנָא --יאנומשח רעטשרע רעד -- רע טָאה

 םהיא טָאה ןוא טַאהעג ּבעיל קרַאטש גינעק רעד טָאה ,םהיא ךָאנ רעדורּב ןעטייווצ םעד |

 ןוא ןעטייק ןיא טדימשעג רע טָאה רעדירּב עגירעּביא יד רעּבָא ;ןײלַא ךיז יװ ,טכַאעג

 ףיוא תועיבּת טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטומ עכילּביײל ןייז וליפא .הסיפּת ןיא ןעפרָאװעגנײרַא

 -טּפױה רעד רַאפ ןערָאװעג טמיטשעּב רָאג יז זיא האוצ ס'ננחוי טול תמחמ ,הלשממ רעד

 ןעגנַאגרעד זיא ןוא הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא לוּבוּתסירַא טָאה--,הכולמ רעד ןופ ןירערהיפ

 .רעגנוה ןופ ןעּברַאטש טזָאלעג טרָאד יז טָאה רע זַא ,תוירזכַא ןייז ןיא טייוו ױזַא

 .,סונגיטנַא רעדורּב ןייז ךרוד רַאפרעד ןערָאװעג טּפָארטשעג זיא רע רָאנ 2

 רַאפ וליפא טמיטשעּב םהיא טָאה רע ןַא ,טַאהעג ּביל יזַא טָאה רע ןעמעוװ

 -יא םענייז גנילּבעיל ןעגיזָאד םעד ךיוא טע'גרה'רעד טָאה רע .רעריגערטימ ַא

 .רעפ ןעּבָאה טײל:ספױה עטכעלש יד סָאװ ,תוליכר רעגיטכערטרעדינ ַא רַעּב

 קרַאטש וצ :רעליימ עזייּב ןייק טיורטעג טינ לוּבוּתסירַא טָאה הליחּתכל ,טרהיפ

 ןעגעוו ןעטשטָאּפ ןוא ץתוליכר ײלרעלַא ןוא ,ץסונגיטנַא טַאהעג בעיל רע טָאה

 טָאה לָאמ ןייא רָאנ .האנק ןופ רָאנ ןעמַאטש יז זַא ,ןעטלַאהעג רע טָאה טהיא

 םֹוא המחלמ ַא ןופ ןוחצנ טימ טרהעקעגמוא ךיז טָאה סונגיטנַא זַא ,ןעפָארטעג

 םעד ןופ ףוס םוצ .ןעװעג קנַארק טייצ רענעי ןיא דָארג זיא לוּבוּתסירַא ,תּוּכּוס

 .עדרַאג-ּבײל ןייז ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא קעװַא סונגיטנַא זיא בוט.םוי ןעגיזָאד

 .הנוּכ רעטסערג רעד טימ טרָאד ידכּב ,שדקמה-תיֵּב םֹוצ דַארַאּפ סיורג טימ

 יד טייל:ספיוה יד טצונעגסיוא ןעּבָאה סָאד .רעדורּב ןייז רַאפ ןייז וצ ללּפתמ

 טרעדלישעג םהיא ןעּבָאה ןוא גינעק םוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעטנַאגירטניא

 טינ רָאג ןעסַאּפ סָאװ ,רהיפפיוא ןעצלָאטש ןוא גנַאג ןעכילרעייפ סע'סונגיטנַא

 -ָאה ,גנולַײטּבָא רעקרַאטש ַאזַא טימ .שנעמ-טַאװירפ ַא זיא רע סָאװ ,םהיא רַאפ

 םֵעד ןעטיוט וצ ןיימ ץטימ יװ ,שרעדנַא טינ ןעמוקעג רע זיא ,טגָאזעג יז ןעּב

 טנעכער רע ,רעריגערטימ ַא ןייז וצ דובּכ רעד גיצניװ זיא םהיא רַאפ ;גינעק

 | ,הכולמ עצנַאג יד ןעפַאחרעּפ וצ ךָאנ

 וע יװ תויה .טּבױלגעג סָאד לוּבוּתסירַא טָאה ןעליװ ןייז ןעגעק טעמּכ 3

 רעדנַא רעד ןופ ןוא ,דשח ןייז ןעזײװסױרַא טינ טיז ןייא ןופ טלָאװעג טָאה

 / ןייז טלעטשעגקעװַא רע טָאה רעּבירעד ,לַאּפ ןעדעי ףיוא ךיז ןרעכיזרעפ -- טייז

 --,סָאלש ם'נופ ןעגנַאג עשידרערעטנוא ערעטסניפ יד ןופ טענייא ןיא ךַאװ-ּבײל

 ןערָאװעג ןעפורעגנָא סע זיא רעטעּפש רָאנ ,סירַאּב ןעסייהעג רעהירפ טָאה סָאװ

 טעװ רע ּביוא ,ן'סונגיטנַא ןעזָאלוצכרוד יירפ ייז ןעסייהעג טָאה ןוא -- ,ַאינָאטנַא

 /ןעמוק רע טעװ רעמָאט ,טרָא ץפיוא םהיא ןעטױט רָאנ ,רעװעג ןהָא ןעמוק

 לָאז רע זַא ,ןעגָאזנָא טקישעג רעהירפ רע טָאה אפוג ן'סונגיטנַא . טנעּפָאװעּב
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 יעק רעד טימ םענייאניא םיאנוש-םד סע'סונגיטנַא .רהעוועג ןהָא םהיא וצ ןעמוק
 רהייז טכַאמעג ןעּבָאה ןוא טייהנעגעלעג עגיזָאד יד טצונעגסיוא ןעּבָאה ןיגינ

 יַאֹז ייז ,םיזחולש םגינעק םעד טדערעגנייַא ןעּבָאה ייז .ןַאלּפ ןעגיטכערטרעדינ ַא -
 ןעלָאז םעד טָאטשנַא רָאנ .,גינעק ןופ להעפעּב ןתמא םעד ןעגייוושרעפ ןעל
 :טױרג יד ןעגעװ טרעהעג טָאה רעדורּב ןייז זַא ,ןסונגיטנַא ןעבעגרעביא יז
 .ענוצ ;לילג ןיא טכַאמעג ךיז טָאה ,סונגיטנַא ,רע סָאװ ,ןעפַאװ-סגירק עגיטרַא
 יג טיג רעהַא זיּב רעּבָא םהיא רע טָאה ,קנערק ןייז תמחמ טעּב םוצ טדימש
 יַּבֲא סונגיטנַא ףרַאדעּב ןעכיג ןיא זַא דלַאּביװ ,רעּבָא טציא ;ןעמענפיוא טנָאק
 ,ץוּפ ןעדנעצנעלג ןעגיזָאד םעד ןיא ןהעז ןרעג גינעק רעד םהיא ליװ ,ןערהָאפ

 ןיק ןעגעװ רע טָאה ,ץסונגיטנַא ןעּבעגעגרעּביא סָאד טָאה ןעמ זַא 4
 ּפָאק ןופ טנעפָאװעּב ,טֹרָא ןעטמיטשעּב םוצ קעװַא זיא ןוא טכַארטעג טינ זייּב
 .סניפ ןזיּב ןעגנַאגרעד זיא רעי רָאנ יװ רָאנ .דַארַאּפ ַא ףױא יװ ,סיפ יד זיּב
 .ּבייל יד םהיא ןעּבָאה ,םרוט סנַאטַארטס ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,גנַאגכרוד ןרעט
 זייװעּב ןערָאלק א רַאפ ןענעיד ןַאק טקַאפ רעגיזָאד רעד .טע'גרה'רעד רעטכעוו
 םידעפ עלַא טסירעצ יז סָאװ ,תוליכר יד טָאה סע חֹּכ ַא רַאפ סָאװ ,ןופרעד
 יעג רענעּביוהעג ןוא רעלעדייא ןייא ןייק ;טפַאשהבורק ןוא טייקגיצניג-טוג ןופ
 םעד ןעגעק דנַאטשרעדיװ ַא ןעזײװוצסױרַא ףיוא ,קרַאטש גונעג טינ זיא להיפ
 ,האנק ןופ להיפעג ןעגירעדינ

 ענייז סָאװ ,םיסֶא יד ןופ ץהדוהי רעּביא ך" ןעמ זומ ןרעדנואוורעפ 5
 יִסָאה הדוהי רעגיזָאד רעד תעשּב .ןערָאװעג םיוקמ לָאמ עלַא ןענייז תואובנ
 טָאה ,שדקמה-תיּב ןופ גידנעהײגסױרַא ץסונגיטנַא ןהעזרעד גָאט םענעי ןיא טָאה
 . ןעלגנירמורַא דימּת םהיא ןעגעלפ סָאװ ,םידימלּת ענייז וצ טעדנעװעג ךיז רע
 "עג רעטציא ךיא טלָאװ יאולה, :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ,להָאצ ןעסיורג ַא ןיא
 ענייא ןוא ,ןעגיוא עניימ רַאפ ןעּברָאטשעג זיא תמא רעד זַא דלַאּביװ ,ןעברָאטש
 .רעד ,טּבעל סונגיטנַא ,שלַאפ רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה תואובנ עניימ ןופ
 ןעװעג םהיא זיא טרעשעּב !ןעּברַאטש טפרַאדעּב טנייה טָאה סָאװ רעגיּבלעז
 ןופ ךלהמ ַא זיא טרָא ןעגיזָאד ן'זיב רָאנ ;םרוט-סנָאטַארטס ןיא ןעּברַאטש וצ
 .עּב טייצ יד !גָאט ייּב העש עטרעפ יד ןיוש זיא טציא ןוא ,(1 סעידַאטס 0
 ןוא ןעגיװשטנַא ןערָאװעג זיא ןקז רעד "!שלַאפ זיא האובנ יד זַא ,טזײװ
 סונגיטנַא זַא ,טסּואװעּב ןערָאװעג זיא דלַאּב רָאנ .תונויער ענייז ןיא ןעקנוזרעפ
 ךיוא טגָארט סָאװ ,גנַאגכרוד ןעשידרערעטנוא טייּב ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא
 טגיל סָאװ ,הירטיק טדָאטש יד יװ ױזַא טקנוּפ ,םיוט סגָאטַארטס ןעמָאנ םעד
 .איבנ םעד לּבלובמ טכַאמעג טָאה סָאד טָא .םי גערּב ן'פיֹוא

 ףָאנ טָאה ,ןָאטעגּבָא טָאה רע סָאװ ,ןעכעדּברעפ ץ'רעּביא הטרח יד 6
 ןהָא טרעטַאמעג םהיא טָאה ןעסיוװעג ןייז .טייהקנַארק ס'לוּכוּתסירַא טקרַאטשרעּפ
 ןעּבָאה טצעלוצ .טכיל ַא יװ ,,ןהייגוצסיוא ןעּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,רעהפיוא
 רָע ןוא ,םירעדעג יד ןעסירעגרעביא רעצ ןעטױרג ןייז תמחמ םהיא ייּב ךיז

 .רעטעמ 195 ןוצ ךײלג זיא עידאטס א (
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 ,טילּב יד ןעגָארטעגקעװַא טָאה סָאװ ,רענעיד רעד .טולּב טימ ןעּפָאלעגּבָא זיא
 .סיוא ,תיטרפ החנשה רעד דצמ גנומיטשעּב רעכילרעדנואוו ַא רעּביא יװ ,טָאה
 ,ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא סונגיטנַא ואוו ,טרָא ןעגיּבלעז ן'פיוא ךיז טשטילגעג
 ךיז ןעּבָאה סע ואוו ,טרָאד ןעטַאגעגסיױא ךיז טָאה רעדרעמ ם'נופ טולּב יד ןוא
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד .ןעטע'גרה'רעד ם'נופ ןעקעלפ:טולב יד ןהעזעג ךָאנ
 ןעסָאגעגױא ןוויּכַא טימ סָאד טָאה רענעיד רעד זַא ,טניימעג ןעּבָאה .,ייּברעד
 גינעק רעד זַא ,יירשעג ןעכילקערש ַא ןעּביױהעגפיוא ןעּצָאה ןוא ,טולּב יד טרָאד
 יד זיא סָאװ ,ןעגערפ וצ ןעבױהעגנָא רע טָאה ,לעמוט םעד טרעהרעד טָאה
 זַא רָאנ .ןערעלקרעד םהיא סטָאד טלָאװעג טינ טָאה רענייק רָאנ -- ןופרעד הּביס
 .סיוא םהיא ןעמ טָאה ,ןעשַארטס ןוא ןהייטשוצ רהעמ ץלַא ןעּבױהעגנָא טָאה רע
 טימ ןערָאװעג לופ ןעגיױא ענייז ןענייז טלָאמעד .!תמא . ןעצנַאג םעד טגָאזעג
 ןעּבַאה תוחּכ עכַאװש ענייז טײװ יװ ,ןערעה וצ םיוק ,גידנעצפיז ןוא ,ןערערט
 .יימ טימ טנָאקעג טינ ּבָאה ךיא, :טדערעגסיוא רע טָאה; ,ןעזָאלעג םהיא ןעּבָאה
 ןעפָארטעג ךימ טָאה ךיג !ןעגיוא סטָאג רַאּפ ןעטלַאהעּב ךיז םיאטח עסיורג ענ
 וטסעוו ךָאנ גנַאל יװ ! ףוג רענעטלָאשרעפ ! דרָאמ-רעדורּב ן'רַאפ ףָארטש יד
 יװ ?המשנ ענעלַאפרעפ ןיימ רעדורּב ם'נופ ןוא רעטומ רעד ןופ ןעטלַאהּבָא
 טולּב ןיימ ייז ןייז בירקמ ןעּפָארט ףיוא ןעּפָארט ןעזומ ךיא לעװ ךָאנ גנַאל
 רעּביא ןעטָאּפש טינ רהעמ טײהטָאג יד לָאז ,לָאמַא טימ ןעמענ יז ןעלָאז רעסעּב
 ,?!ענעּברַאטשרעפ יד וצ ןעגניירּב םירעדעג עניימ סָאװ ,גנוסיגטולּב יד

 םעדכָאנ ,ןעגנַאגעגסױא המשנ יד םהיא זיא רעטרעװ יד טָא ךָאנ דלַאּב
 | 41 טייצ רהָאי ַא ןיפ רהעמ טינ טגיניקעג טָאה רע יװ

1 

 ,לעטיּפַאק רעטרעפ
 .רהאי 2/ טגיניקעג טאה סאוו ,יאני רדנסכלא ןופ םישעמ יד

 טָאה ןוא הסיפת ןופ רעדירּב ענייז טיירפעּב טָאה .הנמלַא ס'לּבוּתסירַא 1
 וצרעד זיא ,ןעזיועגסיוא טָאה סע יו, סָאװ ,/ ריזנסלא גינעק ַא רַאפ טמיטשעב
 ,טייקסטוג ןייז טױל ןה ,ןערהָאי ענייז טול ןה ,ןעמעלַא ןופ רהעמ ןעוועג יואד
 םענייא טױטעג רע טָאה ,הלשממ רעד וצ טכיירגרעד טָאה רדנסּכלא יװ םעדכָאנ
 רעדנַא םעד .ןיורט ן'פיוא תועיבּת טלעטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעדירּב ענייז ןופ
 ,ןעּבעל ןעטַאװירּפ ןוא ןעגיהור ַא טימ טנעגונגעּב ךיז טָאה סָאװ .,רַעּבָא רעדורּב
 .גנוטכַא עלופ/ ןעזיוועּב רע טָאה

 טימ ימלּת ןעגעק גירק ןיא ןעטערטוצסױורַא ןעמוקעגסיוא זיא ן'רדנסּכלא 2 |
 טָאה רדנספלא םגה .סיכָאזַא טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה סָאװ ,סורוטַאל ןעמָאנוצ
 ןוחצנ רעד זיא ןעגעװטסעדנופ ,ליח ס'אנוש םעד ּפעלק ךס ַא ןעּבעגעג ךיוא
 ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא זיא 'רעטצעל רעד זַא רָאג .דצ ס'ימלּת ףיוא רהעמ ןעוועג
 -ולעג ַא ךָאנ ,רדנסּכלא טָאה ,ַארטַאּפָאעלק רעטומ ןייז ןופ טגלָאפרעפ ,םירצמ ןייק

 ,טסירק רַאפ 105 רֶהָאי ןיא (1
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 ,אתמח ךיוא ןוא ,הרדג טדָאטש יד דנעה ענייז ןיא טּפַאחרעפ ,גנורעגעלעּב רענעג
 ,ןעטלַאהעּב ןעועג ןענעז'ס ואוו ,ןדרי םייּב ןעגנוטסעפ עלַא ןופ עטסקרַאטש יד;
 -עגנוא ץנַאג .ָאנעז ןופ ןהוז םעד ,סורָאדָאעט ןופ תורצוא יד ,ערעדנַא ןעשיווצ
 ןעמונעגּבָא טָאה סָאװ ,סורָאדַאעט ףיורעד דלַאּב ןעזיוועּב ךיז טָאה דייהרעטכיר
 ייּברעד ןוא ,קעּפעג סגינעק םעד טפַאחרעּפ ךָאנ ןוא תורצוא עטּבױרעג יד קירוצ
 ןעמוקעג ךיז וצ ךיג זיא רדנטּכלַא רָאנ. ,ןעדיא 10,000 זיּב טע'גרהעגסיוא רע טָאה
 טגיל סָאװ ,דנעגעג רעד ףױא טדנעװעג ךיז טָאה ,הלּפמ רעגיזָאד רעד ךָאנ
 ןָאדעטנַא ןוא הזע ,היפר טדעטש יד ןעמונעגנײַא טָאה ןֹוא ,םי גערּב םייּב
 .סַאיּפירגַא ןעּבעגעג ןעמָאנַא רעטעּפש רהיא טָאה סודרוה גינעק רעד סָאװ-

 זיא ,ןעמינעגנייַא ןערָאװעג ןעניז טדעטש עגױָאד יד יװ דלַאּב רָאנ .3
 .עג זיא סָאד .ןעדיא יד דצמ דנַאטשּפױא'נַא ן'רדנסּכלא ןעגעק ןעכַארּבעגסױא
 .םורס ןעדיא יד ייּב רָאפ ןעמוקס ללכּב יװ ,גָאט ןעגיד'בוט-םוי ַא ןיא ןהעש

 ןעגיזָאד םעד ןעמוקעגייּב טינ גנירג יֹוזַא טלָאװ רדגסּכלא .טייצ בוט-םוי תומוהמ

 ילעז עדמערפ ענעגנודעג יד ןעפלָאהעג טינ ןעטלָאװ םהיא בוא ,דנַאטשפיױא
 לָאמנייק רע טָאה רעיריס ןייק) ,רעיקיליק ןוא רעידיסיּפ ןעװעג ןענעז סָאד ;רעג
 יד וצ האנש רענערָאּבעגניַא רעיײז תמחמ ,טסנעיד ןייז ןיא ןעמונעגוצ טינ
 יד ןופ ןַאמ 6000 רעכעה טע'גרהעגסיוא טָאה רדנטּכלא יװ םעדכָאנ .(ןעדיא
 ךיז וצ טגינעטרעטנוא טכַאמעג טָאה ,ןעיּבַארַא ןיא ןעגנורדעגנײרַא רע זיא ,םידרומ

 ףיוא ,בָאומ ןוא דעלג ןופ רענױאװניַא יד יװ ױזַא טקנוּפ ,דנַאל עגיזָאד סָאד
 ײװ ךיז רע טָאה סגעװוצקירוצ ,גנולהָאצּבָא'נַא טגײלעגפױרַא טָאה רע עכלעוו
 רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה סָאװ ,סורָאדָאעט .אתמח ןעגעק ןהעג טזָאלעג רעד
 ןעוָאלרעפ טָאה ,המחלמ ןיא קילג ליפ יװַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רענגעג ןייז

 בורח יז טָאה ןֹוא טגידיטרעפ טינ ןענופעג יז טָאה רדנסּכלא .גנוטסעפ יד

 ,דנורג ן'זיּב טכַאמעג

 םעד תדבע טימ גנוסױטשנעמַאוצַא טַאהעג רדנסּכלא טָאה דלַאּב רָאנ 4

 ןייז ןערָאװעגנָא רע טָאה המחלמ רעגיזָאד רעד ןיא ןוא ,ןעיּבַארַא ןופ גינעק
 ןַא ןיא עמרַא עשידיא יד טרַאנעגנײרַא ןעּבָאה רעּבַארַא יד ,עמרַא עצנַאג

 ןעלַאפעגנָא לָאמַא טימ יז ןענעז טרָאד ןוא ,ןלוט ןעּבענ טלַאּפש-גרעּב ןעגנייא
 .מעק ערעייז טימ ןעגָארטעצ יז ןעּבָאה ןוא דייהרעטכירעגנוא ןעדיא יד ףיוא

 רעגיזָאד רעד רַאנ .םילשורי ןייק ןערָאװעג ןענורטנַא זיא אפוג רדנסּכלא .ןעל
 קלָאפ ןופ האנשי עטלַא יד ןעדנוצעגנָא יינ סָאד ןופ טָאה קילגמוא רעכילקערש
 סָאד ךיוא ,דנַאטשּפױא םעיינ ַא דנַאל ןיא ןעפורעגסױרַא טָאה ןוא םהיא וצ
 ןעטכַאלש הייר רעצנַאג ַא ןיא .דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב רדנסּכלא טָאה לָאמ
 ךשמ ַא ןיא רע טָאה ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא רדסּכ ןעמוקעגרַאפ ןענעז סָאװ
 עגיזַאד יד רעּבָא .ןעדיא 50,000 ןופ רעגיצניװ טינ טגיליטרעפ רהָאי סקעז ןופ
 .רעפ טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאדַא זיולּב ןעטלַאהעגּבָא טָאה רע סָאװ ,תונוחצנ

 .לּכףוס ןוא ,תחנ גיצניוװ טפַאשרעּפ םהיא ןעּבָאה ,ךיירגינעק ןעגייא ןייז טסיװ

 עטוג טימ ךיז טהימעג טָאה ןוא רהעװעג יד טגײלעגרעדינַא רע טָאה ףוס

 רָאנ .ןעכַאמ םולש םהיא טימ ןעלָאז יז ,ןענַאטרעטנוא ענייז ןעגעוועּב וצ דייר
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 ,העד ןייז ןיא טלעקָאשעג ךיז טָאה ןוא ןעּבעגעגכָאנ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
 .ןעמוקעּב טנייפ רהעמ ךָאנ םהיא טָאה קלָאפ סָאד זַא ,רָאנ טלעוּפעג רע טָאה
 טָאה קלָאפ סָאד סָאװ רַאפ ,ןופרעד הֹּבס יד ןעסיװ טלָאװעג רדנסּכלַא טָאה
 ןה ןעניפעג וצ ידכּב ,ןָאט לָאז רע סָאװ ,טגערפעג טָאה ןוא ,טנייפ ױזַא םהיא
 ,ןעּברַאטש ףרַאדעּב רע, :טרעפטנעעג םהיא ןעמ טָאה .קלָאפ ןופ ןעגיוא יד ןיא
 ךָאנ קלָאפ ןעשיװצ ןוא םהיא ןעשיװצ םולש ןעכַאמ םיוק ןַאק טוט ןייז םגה
 ןעּבַאה טייצ רעגיּבלעז רעד ןיא ."ָאטעגּבָא טָאה רע סָאװ ,תוחיצר לעיפ יד

 רהייז ךיז טָאה סָאװ ,סורעקייא סוירטימד ףליה וצ ןעפורעג רענגעג ס'רדנסּפלַא
 ןייז טימ ןהייג וצ ןעמוקעג זיא ןוא גנודַאלנײַא רעד ףיוא ןעפורעגּבָא ןרעג
 סניװעג ןעסױרגַא ךַאז רעד ןופ ןעּבָאה וצ טפָאהעג טָאה רע תמחמ ,לייה
 יעטעדניּברעפ ערעייז טימ טגינייארעפ ךיז ןעדיא יד ןעּבָאה םכש ןעּבענ .ךיז רַאפ

 .עטעדניּברעפ יד ןופ ליה םעד ןעגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא רדנסּכלַא .5
 טָאה םעד ןעגעק ;רעהייגסופ 40000 ןוא רעטייר ןַאמ 3000 טַאהעג ןעּבָאה יז

 ךוח ,רענלעז ענעגנודעג ןַאמ 8000 ןוא רעטייר 1000 טלעטשעגסױרַא רדנסּכלַא
 טכַאלש רעד ןופ ּבױהנָא ן'זיּב .רעגנייהנָא עגייז ןופ ןעדיא 10000 ךָאנ םעד
 םעד ןופ רענייא ןעהיצוצרעּבירַא רעפורסיוא ךרוד טבורּפעג םיכלמ יד ןעּבָאה
 ןעהיצוצרעּפירַא טסיילפעג ךיז טָאה סוירטימד .,ןעגנולײטּבָא ערעדנוזעּב ןרעדנַא
 טהימעג ךיז טָאה רעדיװ רדנסּכלַא .רענלעז ענעגנודעג ס'רדנסּכלַא דצ ןייז ףיוא
 סע'סוירטימד רעטנוא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ךיז וצ ןעהיצוצוצ

 יד ןוא סעכ רעיײז ףיוא ןענַאטשעּב ןענייז ןעדיא יד יװ תויה רעּבָא ,ןענהָאפ
 זַא ,ןעזָאלרעּביא טזומעג ןעמ טָאה רעּבירעד ,טפַאשיירטעג רעייז ףיוא -- ןעכירג
 רענלעז ענעגנודעג ס'רדנסּכלַא םגה .רהעוועג יד ךרוד ןערעוו ןעסָאלשעּב לָאז ךַאז יד
 .עוטסעדנופ ,טומןעדלעה גיצניװ טינ טכַאלש רעד ןיא ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה
 רעגיטליגדנע רעד רעּבָא .ן'סוירטימד ייּב ןעּבילּבעג טרָאפ ןוחצנ רעד זיא ןעג
 ,םידדצ עדייּב רַאפ טכירעגנוא ןעועג זיא טכַאלש רעגיזָאד רעד ןופ טַאטלוזער
 ןעפורעגסױרַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןענייז טייז ןייא ןופ םורָאװ
 -נַא ןופ .ןעוװעג חצנמ טָאה רע םגה ,יירטעג םהיא ןעּבילּבעג טינ ,ן'סוירטימיד
 זיא סָאװ ,ן'רדנסּכלַא ףױא ןעגָארקעג תונמחר ןעדיא 6000 ןעּבָאה טייז רעד

 ןימ ַאזַא .דצ ןייז ףיוא רעּבירַא ןענעז ןוא ,גרעּב יד ןיא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא
 זיא רע ןוא ןעגָאטרעּבירַא טנָאקעג טינ סוירטימיד טָאה בצמ ם'נופ טייּברעּביא
 טעװ רעטציא זַא ,טניימעג טָאה רע תמחמ ,דנַאל ןייז ןיא קעװַא טמַאזעגנוא
 רעטצעל רעד ןוא ,דצ ס'רדנסּכלַא ףיוא ןהײגרעּבירַא רעדיװ קלָאפ עצנַאג סָאד

 .ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז גיהעפ ןערעװ רעדיװ טעװ

 יד ןעּבָאה ,קעװַא ןענעז עטעדניברעפ יד יװ םעדכָאנ ךיוא רעּבָא 6
 ץרדנסּכלַא ןעגעק םישעמ עכילדנַײפ ערעייז טלעטשעגּבָא טינ ןעדיא עגירּביא
 ןענַאװ זיּב ,גנַאל ױזַא םהיא ןעגעק ףמַאק םעד טרהיפעג רעטייוו ןעּבָאה ןוא
 טָאה לייט רענעּבילּבעגרעּביא רעד .ןעמוקעגמוא זיא ייז ןופ בור רעטסערג רעד
 ןיא טדָאטש עגיזָאד יד רָאנ ,סילעסעמעּב טדָאטש רעד ןיא ןעסָאלשעגניײַא ךיז
 יֵעגֹּנֶא ןוא ןעגנַאפעג ןעמונעג ןעמ טָאה םידרומ יד ןוא ,ןערָאװעג טרעטשעצ
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 .עג טינ ןעצינערג ןייק טציא טָאה ןרָאצמירג ס'רדנספלא .םילשורי ןייק טרהיפ

 .תועשר רעגיד'ארומ ַא וצ ןעגנַאגרעד רע ןזיא תוירזכא ןייז - ןיא ןוא ,טַאה

 ןעצירק ףיױא ןעגנייהפיוא טזָאלעג רע טָאה ענעגנַאפעג טרעדנוה טכַא

 רַאפ טרָאד ןעמ טָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ערעיײז ןוא ,טדָאטש ןעטימ ןיא

 רעד ףיוא טקוקעג טָאה אפוג רדנסּכלא .ךעלקיטש ףיוא טקַאהעצ ןעגיוא ערעייז

 טימ םענייאניא טײצלָאמ ַא ףיוא גידנ'רוּפש ןוא גידנעילוה ,הטיחש רעגיטולּב רעגיזָאד

 .לעזרעד ןיא זַא ,המיא ַאזַא ןעמונעגנָא קלָאפ סָאד טָאה םעד תמחמ ,רעּבײװסּפעק ענייז

 ךיז טּפַאחעגרעּבירַא רענגעג ס'רדנסּכלא ןופ רעגריּב 8000 ןעּבָאה טכַאנ רעגנּב

 ןעּברַאטשעג זיא רדנסּכלא זַא טשרע ןוא ,הדוהי דנַאל ןופ ץינערג רעד רעּביא

 רדנטּכלַא יװ םעדכָאנ .םיהַא קירוצ ךיז ןערהעקוצמוא טגעוװרעד ךיז ייז ןעּבָאה

 ןוא עגיטעּפש ַא הכולמ ןייז טּפַאשרעּפ ןעלטימ עכלעזַא ךרוד ,ףוס-לּכ.ףוס ,טָאה

 ,רהעװעג יד טגײלעגרעדינַא רע טָאה ,הור ענענואוועג הימ טימ

 ,סוזינָאיד ןעמָאנוצ ן'טימ סוכויטנַא טפַאשרעפ םהיא טָאה ןעהורנוא עיינ 7
 סוזינָאיד סוכויטנַא תעשּב .ןעדיקיילעס יד ןופ רעטצעל רעד ,רעדורּב סע'סוירטימד
 ןעלהיופעּב רדנסּכלַא טָאה ,רעּבַארַא יד ןעגעק ןעטלַאה המחלמ ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 .נַא ייּב גרַאּב ןופ סופ ם'נופ ךלהמ ןעצנַאג ן'פיוא ןעּכָארג ןעפיט ַא ןעּבָארגוצסױא

 .רעצליה טימ רעיומ עכיוה ַא ןעיוּבסיױא ןוא ,ופי ןופ גערּב םעד זיּב סירטַאפיט

 גנירג יד טינינּב עגיזָאד יד ךרוד ןעמַאצרעּפ וצ ידכּב ,ןעּבױא ןופ סמערוט ענ
 .ץסוכויטנַא ןעלעטשּבָא טנָאקעג טינ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ .רעטרע עכילטירטוצ

 -ירַא זיא ,ןעּבָארג םעד ןעטָאשרעּפ ,סעמרוט יד טנערּברעפ טָאה רעטצעל רעד

 ןייז ןיא קעװַא רעטייװ ןוא עיניל רעטגיטסעפעּב רעד רעּביא לייח ןייז טימ רעב

 םהיא טלָאװעג טָאה סָאװ ,ץרדנטּכלַא ןופ המקנ ןייז .רעּבַארַא יד ןעגעק געוו

 .רעד טָאה גינעק רעשיּבַארַא רעד .רעטעּפש ףיוא טגעלעגּבָא רע טָאה ,ןעטלַאהנַא
 .מֹוא ךיג טָאה ,גירק ןערהיפ ףיוא טרָא ןערעגיטסניג ַא ןיא ןעטָארטעגּבָא לייוו
 ןוא ,רעטייר ןַאמ דנעזיוט 10,000 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,לייח ןייז טרהעקעג
 .עב ןעּבָאה רענלעז סמענעי רעדייא ,דייהרעטכירעגנוא ץ'סוכויטנַא ןעלַאפעּב זיא
 עסייה ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא סע .גנוגדרָא-טכַאלש ןיא ךיז ןעלעטשוצסיוא ךָאנ ןעזיוו
 .עג ךיז רענלעז ענייז ןעּבָאה ,טבעלעג טָאה אמוג סוכיטנַא ןמז לֹּכ ,טכַאלש
 ,ןעלַאפנָא עקרַאטש ייז ףיוא טכַאמעג ןעבָאה רעּבַארַא יד םגה ,גיטומ ןעטלַאה
 ,רענלעז עטגנערדעּב ענייז ףליה ןעּבעג וצ ידכּב) ןעלַאפעג זיא רע זא רעּבָא
 ךיז עלַא ןעּבָאה ,(תונּכס עטסערג יד ןיא ןעלעטשנייַא ךיז דימת רע טגעלפ
 .סיוא זיא ייז ןופ בור רעטסערג רעד .ןעגָארט ןעגיוא יד ואוו ןעפיול טזָאלעג

 .ױלטנַא םייּב סגעװרעטנוא רעדָא אפוג טכַאלש ןיא רעדָא ןערָאװעג טע'גרהעג
 אאנַאק ףרָאד םיניא ןערָאװעג ןענורטנַא זיא סָאװ ,ליח ם'נופ טשער רעד .ןעפ
 ,רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא ,ןעשנעמ ענלעצנייא ץוח ,זיא

 ןהוז םעד ימלּת וצ האנש תמחמ ,ןעּבָאה קשמד ןופ רעניואוונייא יד 8 |
 ץרַאפ טמיטשעּב םהיא ןעּבָאה ןוא ( ןתתרח ךיז וצ ןעפורעג ,סואענעמ ןֹופ

6 

 ,רעבארא יד ןופ גינעק םעד



 תומחלמ עשידיא יד

 תדוהי.תוכלמ ןעגעק ןעטלַאה המחלמ סױרַא זיא תתרח .ןעיריסעלעק ןוּפ גינעק
 רדגסּכלַא טָאה דלַאּב רָאנ ,טכַאלש ןייא ןיא ץ'רדנסּפלא ןעגָאלשעג טָאה ןוא
 ףָאנרעד טָאה רדנסּכלַא ,ןעטָארטעגּבָא זיא תתרח ןוא ,טכַאמעג םולש םהיא טימ
 ןעמוקעּב וצ טרַאגעג טָאה רע יװ תֹויֹה ןוא .ַאלעּפ טדָאטש יד ןעמונעגנייַא
 טימ טלעגנירעגמורַא יז טָאה ,ַאסַארעג ןייק קעװַא רע זיא ,תורצוא סע'סורָאדָאעטי
 ךָאנרעד .םרוטש ַא ןיא טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה ןוא לַאװ ןעגיכַאפײרד ַא
 סע'סוכויטנַא םענעפורעגנָא ױזַא םעד ןוא ַאיקוועלעס ,ןלוג טסיװרעפ רע טָאה
 ,(הלַאמַאג) אלמג גנוטסעפ עקרַאטש יד ןעמונעגנייַא רע טָאה רעטייװ .לָאט
 גנורעקלעפעּב יד תמחמ ,ןסוירטימד טנַאדעמָאק ןעגיטרַא םעד טצעזעגנָארַא
 יד טגידנעעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,םהיא ףיוא טגָאלקעּב קרַאטש ךיז טָאה
 קלָאפ סָאד ואװ ,הדוהי דנַאל ןיא טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ,המחלמ עגיזָאד
 רָאנ .המחלמ רעד ןיא תורוכג ענייז רַאפ ןעמונעגפיוא טרעטסיינעּב םהיא טָאה
 םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא ,תומחלמ יד ןופ ךיז ןעהורסיוא טלָאװעג טָאה רע זַא
 .מוא ךיז טגעלפ רעכלעוו ,תחדק ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טייהקנַארק ַא
 ףעגידעכָאק ַא תעשּב זַא ,טנימעג טָאה רע יװ תויה .געט ריפ עלַא ןערהעק
 רעּבירעד ,טײהקנַארק ןייז ןופ ןערעװ רוטּפ רע טעװ טייקגיטעט רעשירעטילימ
 יוצ טָאה רֶֹע יװ ױזַא רָאנ .המחלמ ןיא ןהייג ךיז טזָאלעג הירפ וצ רע טָאה
 גנומהענרעטנוא רעײנ רעד ןיא רֶע טָאה ,תֹוחּכ ענייז טגנײרטשעגנָא ליפ
 ,המחלמ רעד ןופ ןערּב עמַאס ןיא ןעּברַאטשעג זיא רע .טיױט םעד ןענופעג
 | (2 רהָאי 27 טגיניקעג טָאה רֶע יװ םעדכָאנ

 .לעטיּפַאק רעטפניפ
 ,םישורּפ יד ןוא הרדנסּכלא

 :תמחמ ,הרדנסּכלַא יורפ ןייז ייּב גנוריגער יד ןעזָאלעגרעּביא טָאה רדנסּכלא 1
 יז לייװ ,ןעגלָאפ ןרעג קלָאפ סָאד טעװ רהיא זַא ,טגייצרעּביא ןעװעג זיא רע
 ףָאנ ,ןַאמ רהיא ןופ תוטיחש גיד'תוירוכא יד ןיא לײטנָא ןייק ןעמונעג טינ טָאה
 - "טימרעד ןוא ,םישעמ עשילצעזעגנוא ענייז ןעגעק טקריװעג דימּת טָאה יז ,הּברדא
 טינ עקַאט םהיא טָאה גנונעפַאה ןייז ,ןעדיא יד דצמ יורטוצ ןענואוועג יז טָאה
 רעּבירעד ןוא ,תיקידצ ַא רַאפ םש ַא טַאהעג טָאה יורפ עגיזָאד יד .טרַאנעגּבָא
 טיהעגּבָא גגיירטש טָאה יז ,דנעה יד ןיא רהיא ייּב טסעפ ןעוװעג הלשממ יד זיא
 ,יד עלַא סנעטסָאּפ ערעיײז ןופ טצעזעגּבָארַא טָאה ןוא םיגהנמ-טקלָאפ עטלַא יד
 טָאה יז סָאװ ,ןהיז ייוצ יד ןופ ןעצעזעג עגילייה יד ףיוא רבוע ןענייז סָאװ
 רע לי ,ן'סונקרוה לודנ-ןהֹּכ ַא רַאפ טמיטשעּב יז טָאה ,ץרדנסּכלא טימ טַאװעג
 .ןייז זַא ןעזָאלעגּבָא וצ ןעװעג רע זיא וצרעד ןוא רעטסטלע רעד ןעװעג זיא
 ירהיא רַאפ ךילרהעפעג ןערעװ ןענָאק לָאז גנוטלַאװרעפ רעד ןיא ןעמהענ-לײטנַא

 ,טסירק ראָפ 79 רֶהָאי ןיא (1



 תומחלמ עשידיא יז

 ףייז ךרוד טנעכייצעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,ן'לוּכוסירַא ,רעּבָא ןהוז ןרעגניא םעד
 .ןעּבעל:טַאװירּפ ןיא ךיז ןרעטייוורעד וצ ןעגנואווצעג יז טָאה ,רעטקַארַאכ ןעגיציה

 ךיא ןעמונעג ןעּבָאה גנוטלַאװרעפ רעד ןיא לייטנֲא ןעטסטנהָאנ םעד 2
 רַאפ סָאװ ,ײטרַאּפ עשידיאַא ןעװעג ןזיא סָאד - ,םישורּפ יד ןעטייצ ערהיא
 ס'אכמס-רּב עטסערג יד ןוא טייל עטסמירפ יד ךיז ןענעכער רעגנייהנָא ערהיא
 יז ןעװעג זיא הרדנסּכלא עגיטכרָאפסטַאג יד .ןעצעזעג יד ןעשטייטסיוא ןןיא

 ןע'טושּפ ס'הרדנסּכלַא טצונעגסיוא ןעּבָאה רעּבָא יז .ןעּבעגעגרעּביא קרַאטש !
 ןענייז יז זַא ,העד ַאזַא רהיא ייּב ןעמוקעּב זייװכעלסיּב ןעּבַאה ןוא רעטקַארַאכ
 .ױעפ יז ןעּבָאה ,טלָאװעג ןעּבָאה ייז ןעמעװ .רעריגער עשיטקַאפ יד ןערָאװעג
 טימ .הסיפּת ןיא ןעפרָאװעגנײרַא רעדָא טיירפעּב ,טגידָאנעגעּב רעדָא ןעּבירט
 הרדנסּכלַא .גנוריגער רעד ןופ סטוג סָאדלַא טַאהעג ןעּבָאה יז ,טרָאװ ןייא
 יז זיא ,סנעגירעּביא .תואצוה ןוא תוגאד יװ ,ןעגָארטעג טינ רהעמ טָאה רעּבָא
 מַאזקרעמפיוא עטסערג רהיא .הכולמ עסיורג א ןערהיפ וצ לגוסמ ןעװעג עקַאט
 םהיא טָאה יז זַא יֹזַא ,ליה רהיא ןערהעמרעפ וצ ףיוא טגיילעג יז טָאה טייק
 ,רענלעז עדמערפ גיצניװ טינ ןעגנודעג ךיוא טָאה יז .ןעייווצ ןיא טרעסערגרעפ
 רהיא רַאפ זַא ,קלָאפ ןופ טּפַארק עשירעטילימ יד טקרַאטשרעּפ ױזַא טָאה יז
 רעּביא טשרעהעג יז טָאה יױזַא .ןעטשריפ עשינכש יד ןעקַארשעג ךיז ןעּבָאה
 ,םישורּפ יד טשרעהעג ןעבָאה אפוג רהיא רעּביא ןוא ,ןענַאטרעטנוא ערהיא

 ןע'בושח ַא םענייא ןופ טױט ם'ניא גידלוש ןעוועג ןענייז םישורּפ יד 3
 טגידלושעּב םהיא ןעּבָאה ייז ,דניירפ ןעטוג ַא ס'דדנסּכלַא ,סענעגָאיד רעגריּב
 ןעגיצירק ןעזָאל לָאז רענעי ,ן'רדנסּכלַא טדערעגוצ סָאד טָאה רע זַא ,ןירעד
 ייוט וצ ץהרדנסּכלַא ייּב טלעוּפעג ךיוא ןעּבָאה ייז .םידרומ טרעדנוה טכַא יד
 לָאז רע זַא ,ץרדנסּכלַא טדערעגוצ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ערעדנַא ךיוא ןעט

 .םישורּפ יד ןוא ,ןעּבעגכָאנ הרדנסּכלַא טגעלפ קערש ןעזעיגילער תמחמ ,ןַאט סָאד |
 יד .טלָאװעג רָאנ ןעּבָאה ײז ןעמעװ ,ןעמעלַא געװ ןופ טמַארעגּבָא ןעּכָאה

 טדנעװעג ךיז ןעּבָאה ,הנּכס ןיא ןענַאטשעג ױזַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ עטס'בושח
 רענעי ןֹוא ,ייז רַאפ ןעלעטשנייֵא ךיז לָאז רע ,השקּב רעד טימ ץ'לוּבוּתסירַא וצ
 סױא ,ןענישרעפ טײל עגיזָאד יד לָאז יז ,רעטומ ןייז ייּב טילעוּפעג טָאה
 ןענעקרענַא ָאי ןױש יײז לָאז ןעמ ּבױא ןוא ,דמעמ ןעכױה רעיי: וצ גנוטכַא
 ןעּביירטרעפ טינ רהעמ ןוא ןרעגנירגרעפ ףָארטש יד יז לָאז ָאט ,גידלוש רַאפ
 יז ןוא ,ףָארטשטױט ןופ טיירפעּב ײז טָאה ןעמ .טדָאטשטּפױה רעד ןופ יז
 ,דנַאל ץ'רעּביא טיירּפשעצ ךיז ןעּכָאה

 .ץיטימ) קשמד ןייק לייח א טקישעג הרדנסּכלַא טָאה טייצ רעגינלעזרעד ןיא
 ןעמונעגנייַא יז טָאה ןֹוא (טדָאטש עגיזָאד יד טקירדרעטנוא ימלּת זַא ,דיירסיוא
 טָאה סָאװ ,ץסענַארגיט גינעק ןעשינעמרַא םעד .ןעגנוגנײדטשנָא ערעדנוזעּב ןהָא
 יוצוצ ךיז טסיילפעג יז טָאה ,(וּכע) עדיאַאמָאלָאטּפ ןיא ן'ערַאּפָאעלק טרעגעלעּב
 ךוא ןעגנולדנַאהרעפ-סנעדירפ ןופ ףליה רעד טימ ,ןעטערטּבָא לָאז רע ,ןעדייר

 ױע תמחמ ,ןעטערטוצּבָא ןײלַא ןערָאװעג טגיטיונעג זיא טענַארגיט רָאנ .תונּתמ
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 תומחלמ עשידיא יד

 ןיא ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעהורנוא יד ךרוד טרעדורעגפיוא ןערָאװעג זיא
 .ןעינעמרַא ןיא ןעגנורדעגנײרַא (1 זיא סולוקול םורָאװ ,דנַאל םענעגייא ןייז

 ןהוז רעטסגניא רהיא .ןערָאװעג קנַארק הרדנסּפלַא זיא טייצ רענעי ןיא 4
 עג םהיא ךיז טָאה סָאװ ,טייהנעגעלעג יד טצונעגסיוא דלַאּב טָאה לוּבוּתסירַא

 יװ ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעגנײהנָא עסײה ךס ַא ןופ ףליה רעד טימ .ןעזיוװ

 .סעפ עלַא ןעמונעגנייַא רע טָאה ,תובהלתה רעכילדנעגוי ןייז ךרוד ט'פושּכרעפ
 ןעּבילקעגפינוצ רע טָאה ,ןענופעג טרָאד טָאה רע סָאװ דלעג יד רַאפ ,ןעגנוט
 ןצ תונמחר סיוא .גינעק ַא רַאפ טרעלקרע ךיז טָאה ןוא לייח םענעגנודעג ַא
 ןעסייהעג הרדנסּכלַא .טָאה ,ףיורעד טגָאלקעּב קרַאטש ךיז טָאה סָאװ ,ןץסונקרוה
 סָאד .ַאינָאטנַא גנוטסעפ רעד ןיא רעדניק ןוא ּבייװ ס'לוּבוּתסירַא ןערַאּפשנײַא
 .ןופצ ןופ שדקמה-תיּב ן'טימ טצינערגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטסעפ ַא ןעוװעג זיא
 ,סירַאּב ,ןעּביױא טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ ,ןעסייהעג רעהירפ טָאה סָאװ ןוא טייז
 טקנוּפ) .ןעמָאנ ןייז ןעמוקעּב יז טָאה ,ןעטייצ סע'סוינָאטנַא ןיא ,רעטעּפש ךָאנ
 .נָא ןעמוקעּב ןעּבָאה טדעטש ערעדנַא ןוא סַאיּפירגַא ןוא עטסַאּבעס יװ ױזַא
 רָאנ .(ן'סּפירגַא ןוא (2 ן'סוטסַאּבעס ןופ ןעמענ יד ןעמענ עגידרעהירפ ערעייז טָאטש

 .ּבָא ץ'רַאפ ץלוּבוּתסירַא ןעפָארטשעּב וצ ןעזיוועּב ךָאנ טָאה הרדנסּכלַא רעדייא

 טָאה יז יװ םָעדכָאנ ,ןעּברָאטשעג יז זיא ,רעדורּב םייּב ןיורט םעד ןעמענ

 (3 ,רהָאי ןיינ טגיניקעג

 ,לעטיּפַאק רעטסקעז
 ' סויּפמוּפ -- .ןיורק רעד ןעגעוװ סונקרוה ןוא לוּבותטירא ןעשיװצ ּתקולחמ יד

 .ןיירַא ךיז טשימ

 םהיא סָאװ ,סונקרוה ןעװעג זיא שרוי-ןיורק רעכילצעזעג רעד םגה 1
 זיא לוּבוּתסירַא רָאנ ,הלשממ יד ןעּבעגעגרעביא טוט ן'רַאפ רעטומ יד טָאה
 ןיוש טָאה רעּבירעד .לכש ןיא ייס הרובג ןיא ייס םהיא ןופ רעכעה ןענַאטשעג
 רעד 'וחירי ייּב רעדירּב יד ןעשיװצ גנוסיוטשנעמַאװצ רעטשרע רעד ייּב
 .וּתסירַא ףיוא רעּבירַא זיא ןוא ן'סונקרוה ןעזָאלרעּפ לייח ם'נופ .בור רעטסערג
 ןענייז ,יירט .ןעּבילּבעג םהיא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ גיצניוו יד טימ סונקרוה ,דצ ס'לוּב
 טָאה סונקרוה ואו ,אינָאטנַא ןיא ןעמוקעג ןענייז ןֹוא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא
 ןענעיד טפרַאדעּב ןעּבָאה עכלעװ ,רעדניק ןוא ּביײװ ס'לוּבוּתסירַא טּפַאכרעפ
 ,ןע'תמא רעד ןיא ןוא .ןעּבעל ןעזָאל םהיא טעװ לוּבוּתסירַא זַא ,תוברעזַא רַאפ
 עדייּב ןעּבָאה {גנוטלַאּפש רעגיטליגדנע א וצ ןעגנַאגרעד זיא סע רעדייא
 ןעגיזָאד םעד טל ,זיא לוּבותסירַא .ךיז ןעשיװצ םולש טכַאמעג רעדירּב
 .ּבָא ןיורק יד ןעמ טָאה םהיא ייּב סָאװ ,ץסונקרוה ןוא ,גינעק ןעּבילּבעג ,םולש

 ַא סגינעק ן'רַאפ טסַאּפ סע יװ ,דובּכ ןעּבעגוצּבָא טגָאזעגוצ ןעמ טָאה ,ןעמונעג

 .ןַאמטּפוהסגירק רעשימיור א (1

 ,שיכירג ןיא ןעפורעג סוטסונוא טרעװ ױזַא (2

 יטסירק רַאפ 70 רהָאי ןיא (3
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 תֹומחלמ טסיוופ 4

 ךיז ןעשיוצ םולש טכַאמענ רעדירפ יי ןעּבָאה םיאנת ענױַא , יד ףיוא .רעדורּב

 ינַאג ם'נופ ןעגיוא יר רַאפ ךילרנײרפ ןעמונעגמורַא ךיו ןעּבָאה ,שדקמה:תיּב ןיא

 ערעײז טימ ןעטיבעג ןױ ןעּבָאה ןוא ,טלעגנירעגמורַא יו טָאה סָאװ ,קלָאפ ןעצ

 ןיא -  סונקרוה ןוא ,ץַאלַאּפ ןעכילנינעק ןיא קעװַא זיא לוּבוּתסירַא :תוריד

 | ,ּבוטש ס'לוּבוּתסירַא

 ָאועג דייהרעטכירעגנוא ױזַא זיא סָאװ ,ץלוּבוּתסירַא ןופ רענגעג יד ,2

 טַאהעג טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ ,גיהורנוא קרַאטש ןערָאװעג ןענייז ,גינעק ןער

 רנייפ גנַאל ןיוש לוּבוּתסירַא טָאה םהיא סָאװ ,רטפיטנַא ןעּבַאה וצ ארומ דוסי ַא

 ,(1 ימֹודא רענערָאּבעג ַא ןעוװעג ןײלַא זיא רטּפיטנַא .ןעצרַאה ןעפעיט ןופ טַאהעג

 ןערָאװעג רע זיא ,טכַאמ ןוא טײקכײר ןייז ,תובאסוחי ןייז קנַאד ַא ןוא

 ,טייז ןייא ןופ ,טָאה רטּפיטנַא רעד טָא .קלָאפ ןייז ןעשיווצ ןושארו שאר רעד

 ידכּב ,תתרח גינעק ןעשיּבַארַא םוצ ןעפולטנַא לָאז רע ,ןץסונקרוה טדערעגוצ

 נַא רעד ןופ ןוא ,הלשממ עכילגינעק יד ןעּפַאכרעפ וצ רעדיוו ףליה ןייז טימ !

 ץסונקרוה ךיז ייּב ןעמענוצ לָאז רע ,ן'תתרח ייּב טילעופעג רע טָאה -- טייז רעד

 ן'רַאפ רע טָאה ייּברעד .הלשממ רעד וצ קירוצ ןעמוק וצ םהיא ןעפלעה .ןוא

 לעיפיװ ,זייב לעיפ ױזַא טקנוּפ ץ'לוּבוּתסירַא ףיוא טדערעגנָא גינעק ןעשיּבַארַא

 םהיא רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןסונקרוה ףיוא טדערעגנָא טָאה רע סטוג

 רע טָאה ךיילגוצ .טסַאג ַא רַאפ ןעמענוצ ץ'סונקרוה לָאז רע ,ןעדיירוצ טלָאװעג

 רעגיטכעמ ַאזַא ןופ לשומ ַא רַאפ טסַאּפ סע ױזַא יװ ,ןהייטשרעפ וצ ןעּבעגעג םהיא

 ןוא ,עטקירדרעטנוא יד רעּביא לעגילפ ןעדנעציש ןייז ןעטײרּפשרעפ וצ הכולמ

 .יּבָא טָאה ןעמ ןעמעוו ייּב ,סונקרוה -- רעטקירדרעטנוא רעד זיא לַאפ םעד ןיא

 .טלע רעד זיא ױע תמחמ ,ןיד יּפ.לע םהיא וצ טרעהעג סָאװ ,ןיורק יד טּביורעג

 ,םידדצ עדייּב ןעװעג ןיכמ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רטּפיטנא יו םעדכַאנ ,רעטס

 ןוא םילשורי ןופ סױרַא דייהרעליטש ן'סונקרוה טימ םענייאניא טכַאנ ייב רע זיא

 טדָאטשטּפױה יד ,ַארטעּפ ןיא ןעמוקעגנָא םולשּב רע זיא םהיא טימ םענייאניא

 סע'תתרח ןיא ןעּבעגעגרעּביא ן'סונקרוה רע טָאה ָאד .(ברע עלס) ןעיּבַארַא ןופ

 יב ןעטעּבעגסױא רטּפיטנַא טָאה תונּתמ ערעייט ןוא דייר-הפינח ךרוד ,דנעה

 טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,לייח ַא תושר ןייז ןיא ןעזַאלרעּביא םהיא לָאז רע ,ןץתתרח

 רעגױָאד רעד .ןעמּונעגּבָא םהיא ייּב טָאה ןעמ סָאװ ןיורק יד ץתונקרוה ןערעקמוא

 ךיז ןעלעטשנעגעקטנַא .רעהייגסופ ןוא רעטיײר 50000 ןופ ןענַאטשעּב זיא לייח

 געלשעג ןעטשרע ןיא דלַאּב :חֹוּכּב ןעוועג טינ לוּבוּתסירַא זיא טפַארק ַאזַא ןעגעק

 זיא רע ןוא ,ןעזָאלרעפ םהיא ןעּבָאה רעגניײהנָא ענייז ,טגיזעג ןערָאװעג רע זיא

 יד ןיא .ןעלַאּפעגנײרַא סיװעג רע טלָאװ ָאד .םילשורי ןייק ןעטָארטעגּבָא גילייַא

 ןַאמטּפױה רעשימיור רעד בוא ,טרעגעלעפ םהיא טָאה סָאװ ,אנוש םינופ דנעה

 טינ טלָאװ  ,גירק-רעגריּב ןעגיזָאד םעד ןעצונסיוא טלָאװעג טָאה סָאװ ,סורֹװַאקס

 'ןעװעג רע זיא עזג ןײז טױל סָאװ ,טבש רעשיּבַארַא'נַא ןעװעג ןענייז םימודא יד 14

 ןנחוי ,הדוהי:תוכלמ ןופ טײז'םורד ןיא םימודא יד ןעבָאה טניואוועג ןעדיא יד וצ טנעהָאנ

 ןעגנואװצעג ײז טָאה ןוא המחלמ ַא ןיא םימודא יד ןעװעג חצנמ טָאה יאנומשח רעד סונקרוה

 | ,ןײז וצ רייגפ ךיז
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 תומחהלמ עשידיא יד

 ..יריס ןייק ןעינעמרַא ןופ טקישעג ,ן'סענַארגיט ןעגעק המחלמ טרהיפעג טָאה סָאװ :,העסיורג רעד סֹויּפמוּפ טָאה ן'סורווַאקס ,גנורעגעלעּב יד .ןעמענוצבָארַא ןעגנואווצעג
 / הדוהי דנַאל ןיא בצמ םעד ןעגעװ טסואוורעד ךיז רע טָאה -- ,רעטרע ערעדנַא ןיא טקישעגּבָא יז טָאה רע ןוא ,ןעֶמֹונעגניֵא טַאהעג קקירוצ טייצ עצרוק ַא טימ יז ןעּבָאה סוילָאל ןוא סולעטעמ סָאװ ,קשמד ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע זַא .(הירוס) ןע
 ,האיצמ עכילקילג א יװ ,טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה סָאד תמחמ ,ןיהַא קעװַא גילייַא זיא ןוא

 שהיא וצ ןעמוקעג ןענייז ,דנַאל ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא רע רָאנ יװ 3
 ונעגעב טינ ךיז טָאה לוּבוּתסירַא רָאנ .קשמד ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה - :סורװַאקס ןוא ,(ןומע-תּבר) איפלעדַאליפ ןייק הדוהי דנַאל ןופ סיֹורַא זיא תתרח רענ .עקַארשעגרעּביא רעד ,גנורעגַאלעּב יד ןעמענוצּבָארַא ץ'סויּפמוּפ ןוא רעמיור יד ןופ ןעמָאנ ןיא להעפעּב ן'טימ רעּבַארַא יד וצ ןוא ץ'סונקרוה וצ חילש ַא טקישעג .סורװַאקס טָאה טלהָאצעג ןעגיזָאד םעד רַאפ .טכער עלַא רעדייא ,גָאװ רחעמ טַאהעג ןעּבָאה ןעטנעלַאט 300 סילוּבוסירַא זַא ,ןעיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,ףליה .םהיא ייּב ןעטעּבעג טָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,רעדירּב עדייּב ןופ- םיחולש
 ,ןוילַאּפ רעדורב ס'רטּפיטנַא ךיוא ייז ןעשיווצ .,ןַאמ 6000 רעכעה טע'גרה'עגסיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טכַאלשַא ןעּבעגעג םהיא רע טָאה טרָאד ; ןּוריּפַאּפ ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,טרָא םעד ייּב טגָאיעגנָא םהיא טָאה ןוא אנוש ןכָאנ ןעגָאיכָאנ ךיז טזָאלעג טָאה רע .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא .ןעלַאפוצ .גיירַא הנכס רעד ןופ ןערָאװעג טזיילעגסיוא זיא רע סָאװ ,ןײלַא טימרעד טנעג

 ערעייז ףיוא גנונעפָאה עצנַאג רעייז ןעפרָאװעגפױרַא יז ןעּבָאה ,רעּבַארַא יד .ןופ ףליה יד ןערהָאװעגנָא ןעּבָאה רטּפיטנַא ןוא סונקרוה יװ םעדכָאנ 4
 :גידנענייז ךמוס ךיז ,תֹונּתמ ןהָא .ןיהַא קעװַא ףּכיּת יז ןענייז רעּבירעד ,קשמד .ןיא טלעטשעגּבָא ,ןעיריס ןיא גידנעמוק ,ךיז טָאה סויּפמוּפ יװ תויה .רענגעג
 'זיא ךָאנרעד ןוא ,ןָאיד טדָאטש רעד זיּב יװ טינ רהעמ ץסויֿפמוּפ טיילגעּב רע טָאה רעבירעד ,בצמ רעכיוה ןייז טזָאלרעד םהיא טָאה סָאד יװ ,רעגירעדינ הגרדמ ןייא .ףיוא ךיז ןעזָאלגָארַא טלָאװעג טינ רע טָאה ןעגעוו הבוט רענעגייא ןייז :ּבעילוצ .ןליפא יװ תויה ןוא ,ענכנ ַא ןופ לָאר ַא ןעלעיּפש וצ עדרעוו ןייז רעטנוא זיא סע זַא ,טנעכערעג טָאה רע יװ תויה רָאנ ,טכַארּפ ןוא ץנַאלג ןעכילגינעק ןעלופ ןיא ץ'סויּפמופ רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה ,ץסורװַאקס ןעטפיוקעגרעטנוא ן'פיוא ךיז גידנעזָאלרעּפ .דנעה יד טגיילעגפיונוצ ןעסעזעג טינ זיא לוּבוּתסירַא ךיוא רעּבָא .,תולעמ עכילטיז ענייז טול ןה ,רעטלע ןייז טול ןה ,טנעידרעפ .סָאד טָאה סע :רעװ ,ןעגינעי םעד ןיורט ן'פיוא ןעצעזפיורַא לָאז ןוא םישעמ עגיטעטדל:וועג .ט'לוּבותסירַא ֹוצ ףוס ַא ןעכַאמ לָאז רע ,םהיא ייּב ןעטעּבעג . יז ןעּבָאה ,ן'תתרח .רַאפ טלעטשעגסױרַא ןיוש ןעּבָאה ייז סָאװ ,תועיבּת ןוא תונעט יד ףיוא זיֹולּב
 .,ץירוצ קעװַא רע

 ..ימיור יד טימ ץ'לוּבוּתסירַא ןענעק ןעטָארטעגסױרַא רע זיא רעּבירעד ,ףליה םהיא ייּב ןעטעּב ֹוצ טרעהענפיוא טינ ןעּבָאה רעגנײהנָא ענייז טימ סונקרוה יװ תויה .ןוא ,רהיפפיוא ס'לוּבותסירא רעּביא ןערָאװעג סעּכ ןיא זיא סויּפמוּפ 5



 רומהלמ עשידיא יד

 .ייּברעּפ ןיוש זיא רע .ןעיריס ןופ רעטילימ-ספליה ךס ַא טימ ןוא ןענָאיגעל עש
 רעד ייּב ןעמוקעגנַא ןיֹוש זיא ןוא (ןָאש-תיּב) סילָאּפָאטיקס ןוא ַאלעּפ ןעגנַאגעג
 טָאה גנולצולּפ -- ,הדוהי דנַאל ןופ טדָאטש-ץינערג ַא זיא סָאװ ,ַאערָאק טדָאטש

 --ןוירדנסּכלַא ןייק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא לוּבוטסירַא זַא ,העידי יד ןעמוקעּב רע
 ןופ ץיּפש ן'פיוא טיוּבעגסױא זיא סָאװ ,גנוטסעפ עקרַאטש ןוא עכייר ַא זיא סָאד
 ינוא לָאז רע ,להעפעּב ַא םהיא וצ טקישעג רע טָאה טלָאמעד .גרַאּב ןעכיוה ַא
 טגידיילעּב קרַאטש ןעװעג זיא סָאװ ,לֹוּבוּתסירַא רעּבָא ,טהיא וצ ןעמוק טמַאזעג
 .עּב טיירג ןעוועג ןיוש זיא ,ןָאט .,ןעשירעלהנ עפעּב ,ןעגניירטש סע'סויּפמוּפ רעּביא
 זַא רָאנ ,ןעגלָאפ וצ רעדייא ,הנכס רעטסערג רעד ןיא ךיז ןעלעטשוצנייַא רעס
 רע טָאה ,ןעשנעמ ענייז ייּב טומ רעד זיא סע ןעלַאפעג יװ ,,טקרעמעּב טָאה רע
 ףעזיװעּב רָאלק םהיא ןעּכָאה סָאװ ,דניירפ עטוג ענייז ןופ הצע רעד טגלָאפעג
 בָאֹרַא זיא ןוא ,ליח ןעשימיור ןעגעק ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז זיא סע רעווש יװ
 .יװעגפיוא ןֹוא תונעט ענייז עלַא טגיילעגסיוא םהיא רַאפ טָאה רע .ן'סויּפמוּפ וצ
 קירוצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןיורט ןעכילגינעק ןפיוא טכער ענייז ןעז
 ס'רעדֹורּב ןייז ףיוא גרַאּב ןופ בָארַא רע זיא לָאמַא ךָאנ ,סָאלש ןיא טרהעקעגמוא
 רעדיוװ ךיז טָאה ןוא ,טכער ענייז ןעגעװ םהיא טימ ןעטירטשעג טָאה ,גנודַאלנייַא
 .טרעטשעג טינ ץלַא םהיא טָאה סויּפמוּפ ןוא -- ,םייה ַא ךיז וצ טרהעקעגמוא
 :עגּבָארַא ,גנונעפָאה ןוא קערש ןעשיווצ גידנעּבעווש ,לָאמ עכילטע רע טָאה ױזַא
 לָאז רע ,ןסויּפמוּפ ייב ןלעופ וצ תושקּב ענייז ךרוד ידכּב ,גרַאּב ןופ טגייטש
 ,ףױרַא קירוצ ןהייג רע טגעלפ לָאמ סכילטיא ןוא -- ,דצ ןייז ףיוא ןעלעטש ךיז !
 הליחּתכל ןיוש ןיא סָאװ ,ןעשנעמ ןעגידנעקערש ַא רַאפ ךיז ןעזייווּוצסיוא טינ ידכּב -

 לָאז רע ,םהיא ייּב טרעדָאפעג סויּפמוּפ טָאה טצעלוצ .ןעּבעגוצרעטנוא ךיז טיירג
 .ייא ןייז טימ לָאז רע ,ןעגנואווצעג םהיא טָאה ןּוא ,ןעגנוטסעפ יד ןעּבעגרעּביא
 ןעּבָאה עטצעל יד תמחמ ,ןעטנַאדנעמָאק .יד םעד ןעגעוו ןעּבײרשנָא דנַאה רענעג
 ,ןעגעק .ןעלהעפעּב עכילטפירש ענעגייא ענייז זיולּב ןעגלָאפ וצ עיצקורטסניא א
 רָאנ ,טרעדָאפעג םהיא ייּב טָאה סויפמופ סָאװ ,ןָאטעג סָאד רע טָאה ןעליוו ןייז
 :עגנָא טָאה ןוא םילשורי ןייק ןעטָארטעגּבָא ןרָאצמירג ןיא רע זיא ףיורעד דלַאּב
 ,ן'סויּממוּפ ןעגעק המחלמ ַא ֹוצ ךיז ןעטיירג ןעּבױה

 טינ םהיא טָאה ןוא םהיא ךָאנ ןהייג טזָאלעג דלַאּב ךיז טָאה סויּפמוּפ 6
 ,הרושּב יד ןעמוקעּב רע טָאה וחירי ןיא .תונכה:סגירק יד ףיוא טייצ ןייק טזָאלעג
 ,טרהיפעג המחלמ טָאה רע ןעכלעװ טימ ,(תדרתמ) סעטַאדירטימ גינעק רעד זַא
 ,ףמַאק םוצ עיגרענע רחעמ ךָאנ ןעּבעגעגוצ םהיא טָאה סָאד ןוא ,ןעּברַאטשעג זיא

 ןוא ,הדוהי דנַאל ןעצנַאג ם'ניא עטסרַאּבטכורפ יד זיא וחירי ןופ דרע יד
 עטשרעטנוא יד ,סעטסוק-םַאזלַאּב ןוא רעמיוב-ןעמלַאּפ רועיש ַא ןהָא ןעסקַאװ טרָאד
 עפרַאש טימ ןייא ןעמ טהיינש סעטסוק עגיזָאד יד ןופ ןעמַאטש יד ןופ ןעלייט
 עגיזָאד יד ןופ ןערערע יװ ּבָארַא ןעפירט סָאװ ,סנעּפָארט יד ןוא ,רענייטש
 ,םַאזלַאּב יװ ףיונוצ ןעמ טּביײלק ,ןעטינשנייַא

 ןוא ,טכַאנַא טהורעגסיוא ךיז סויפמופ טָאה דנעגעג רעגיזַאד רעד ןיא
 ןעכיגַא טימ ןהייג טזָאלעג ךיז רע טָאה ,הירפ רָאג ,גָאט ןרעדנַא ץפיוא
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 יבָא זיא סויּפמוּפ חעשּכ .ןעקָארשרעד ךו סָאה לוּבוּתסירַא .םילשורי ןייק שרַאמ

 תונמחר לָאז רֶע .םהיא ןעטעּבעג טָאה ןוא ןעגעקטנַא םהיא םױרַא רע זיא ,ןעמוקעג

 ןעּבעגרעּביא גיליוויירפ ,דלעג ןעּבעג טגָאזעגוצ םהיא טָאה רע .םהיא ףיוא ןעּבָאה

 טָאה טימרעד ןוא -- ,תושר ןייז ןיא ןײלַא ךיו - ןעבעגרעּביא ןוא ןעגנוטסעפ יד

 זיא תוחטבה עגיזָאד יד ןופ ענייא ןייק רָאנ .סעּכ סע'סויּפמוּפ טליטשעגנייַא רע

 רע .,טקישעג םהיא טָאה סויּפמוּפ סָאװ ,ן'סויגיּבַאג ;ןערָאװעג טליפעגסיוא טינ

 טינ טדָאטש ןיא וליפא רעגנײהנָא סילוּבוּתסירַא ןעּבָאה ,דלעג יד ןעמוקעּב לָאז

 .ןעזַאלעגנײרַא

 .לעטיּפאק רעטעּביז
 םעד טהעז ןוא שדקמה-תיּב םעד ןיא ןײרַא טהיײג ,םילשורי ןייֵא טמענ סויּפמוּפ

 .הדוהי:תוכלמ ןיא םישעמ עגידרעטייו ענייז -- ,םישדק-ישדק

 ןעצעזניײרַא ןעסייהעג טָאה ןוא סעּכ ןיא קרַאטש ןערָאװעג זיא סויּפמוּפ .1

 ןוא טדָאטש םוצ רעטנעהענ ןעטָארטעגוצ רע זיא ךָאנרעד ,הסיפּת ןיא ץלוּבוּתסירַא

 .גייַא טָאה רע .ןעלַאפוצנָא ףיֹוא טרָא ןעמעווקעּב ַא ןעקוקוצסיוא ןעּבױהעגנָא טָאה

 ןעמענ זַא ,קרַאטש ױזַא ךיז רַאפ ןײלַא ןענייז ןרעיומ עשיטדָאטש יד זַא ,ןענופעג

 :עגמורַא ןענייז ןרעיומ עגיזָאד יד זַא ; רעװש  רהייז ןייז טעװ םרוטש ןיא יז

 ,שדקמה-תיּב ם'נופ ץַאלּפ רעד זַא ןוא ,ןעּבָארג ןעכילקערש ַא טימ ךָאנ טלעגניר

 .גוגיטסעפעב עקרַאטש עכלעזַא טָאה ,ןעּבָארג טייז רענעי ףיוא ךיז טניפעג סָאװ

 סלַא ןענעיד טגָאקעג יז ןעטלָאװ טדָאטש יד ןעמעננייַא ץכָאנ וליפַא סָאװ ,ןעג

 .עטרעגעלעּב יד רַאפ שינעטלעהעּבַא

 טינ רע טָאה טייצ עגנַאלַא ןוא טױעלקעגמורַא סָאד טָאה סויפמוּפ .2

 טדָאטש ןופ רענױאװנײַא יד ןעשיװצ זיא לייוורעד .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג

 .טנַא ךיז לָאז ןעמ ,טרעדַָאפעג טָאה דצ ס'לוּבוּתסירַא : תקולחמ ַא ןעכָארּבעגסױא

 ,טרהעקרעפ ;גינעק םעד ןעיירפעּב ןוא דנעה יד ןיא רהעוועג טימ ןעלעטשנעגעק
 .ץסויּפמוּפ רַאפ ןרעיוט יד ןענעפע וצ הטונ ןעוועג ןענייז רעגנייהנָא סע'סונקרוה
 טנָאקעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,לייח ןעשימיור ןעטריזינַאגרָא טוג ץ'רַאפ ארומ יד

 נָא יד ןופ להָאצ יד טרעסערגרעפ רהעמ ץלַא טָאה ,סיוא טדָאטש ןופ ןהעז

 .לּכ-ףוס ,ןעּבָאה רעגנייהנָא ס'לוּבוּתסירַא זַא .גנוניימ רעטצעל רעד ןופ רעגנייה
 םוצ ןעטָארטעגּבָא ייז ןענייז ,טועימַא ןעּבילּבעג ןענייז יז זַא ,ןהעזרעד ,ףוס

 רעד טימ ןעטצעל םעד טדניּברעפ סָאװ ,קירּב םעד טרעטשעצ ןעּכָאה ,שדקמה-תיּב

 .רעדיו ןעטלעפייווצרעפ ַא וצ ןעטיירג ֹוצ ךיז ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןוא ,טדָאטש

 ןיא רעמיור יד ןעזָאלעגנײרַא ןעּבָאה רעּבָא םימלשורי עגירעּביא יד ,דנַאטש
 .ץַאלַאּפ ןעכילגינעק םעד תושר רעיײז ןיא ןעּבעגעגרעּביא ןעּבָאה ןוא טדָאטש

 ,ָאויּפ ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא לייח ַא ןיהַא טקישעג סויּפמוּפ טָאה טלָאמעד

 טָאה םהיא יװ תויה ןוא ,טדָאטש עצנַאג יד ןעמונעגנייֵא טָאה רעטצעל רעד

 יד ןופ טינ םענייא ןייק דצ ןייז ףיוא ןעהיצוצרעּבירַא ןעּבעגעגנייַא טינ ךיז
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 יעגנָא רע טָאה רעּבירעד ,שדקמה:תיּב ןיא ןעטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ

 ןעבָאה רעגנײהנָא סע'טונקרוה .לַאפנָא ץּבעילוצ גנידצלַא ןעטיירגוצוצ ןעּביוה

 , ,טַאט ןוא טרָאװ טימ ןעפלָאהעג קרַאטש ןירעד םהיא

 טָאה ןוא טייז-ןופצ ןופ רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפיוא טָאה אפוג סויּפמופ .2

 .לָאט יד ןעּבָאה םעד בעילוצ ;לָאט ןעפעיט ןעצנַאג .םעד ןעטישרעפ ןעסייהעג

 .יזָאד ם'נופ גנוכיילגסיוא יד .,ןעלַאירעטַאמ ענעדיישרעפ ןעּבילקעגפיונוצ ןעטַאד

 טָאה--,ףעיט דנעטיידעּב ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיוש ,טרָא ןעג

 טימ ןעּבָאה ייז .ןעדיא עטרענעלעּב יד דצמ תועינמ עכילנהייוועג-טינ טנעגעגעב

 ,גירעהעג יװ ,טײּברַא יד ןערהיפוצסיוא טרעטשעג ןעטפערק ןוא ןעלטימ עלַא

 סויּפמוּפ ּביױא ,טסיזמוא ןעוועג ןעטלָאװ רעמיוד יד ןופ ןעגנוגנײרטשנָא עלַא ןוא

 . םוש ןייק טינ ןעוט ןעדיא יד תעשּב ,גָאט ןעגיד'תּבש םעד טצונעגסיוא טינ טלָאװ

 גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא .ץעזעג ץטיול ןעטָאּברעפ ייז זיא סָאד תמחמ ,הכָאלמ

 טָאה טייצ רעכיילג וצ ןוא ,לֵאװ םעד רעכעה ןעטישפיוא ןעסייהעג סויּפמוּפ טָאה

 טינ ךיז יז ןעלָאז ןעדיִא יד טימ געלשעג ַא ןיא זַא ,ןעטַאדלָאס יד טגָאזרעפ רע

 .ָאי ךיז ןעדיא יד ןעגעמ ןעּבעל םעד ןעגידייטרעפ ּבעילוצ םורָאװ .ןעזָאלניירא

 ,תּבש םוא ןעגָאלש

 סויּפמוּפ טָאה ,ןערָאװעג טלהיפעגסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא זיא לָאט רעד זַא

 טָאה רע סָאװ ,סענישַאמ ייז ףיוא טלעטשעגפיורַא ןוא סמערוט עכיוה טיוּבעגסױא

 טייצ רעגיּבלעז רעד ןיא .ןעטײּברַא סענישַאמ יד טזָאלעג ןוא -- רוצ ןופ טכַארבעג

 יד ןֹופ ןעגָאלשעגּבָארַא ןעּבָאה ןוא רענייטש ןעפרָאװעג רענלעז יד ןעּבַאה

 ןיא רעמיור יד טרעטשעג תוחוּכ עלַא טימ ןעּבָאה סָאװ ,רעגידייטרעפ יד ןרעיומ

 ,סמערוט יד ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ץלַא ןופ רהעמ .טײּברַא-טגנורעטשרעצ רעייז

 ךרוד טנעכייצעגסיױא ךיז ןעּבָאה סָאװ ןוא ןעוועג טיוּבעגסױא ָאד ןענייז סָאװ

 .ןהעזסיוא םענייש רעייז ןוא סיורג רעגיד'ארומ רעייז

 יעלעּב רעגיזָאד רעד ןיא ןעטילעגנָא ךס ַא ךיז ןעּבָאה רעמיור יד םגה 4

 ידנַאטש רעד רעּביא ןערעװ םמוּתשנ טזומעג ייז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,גנורעג

 יפרַאש םעד ןיא סָאװ ,םעד רעּביא טרפּב ןוא ,ללכּב ןעדיא יד ןופ טײקגיטפַאה

 יד וליפא ןעוָאלעגכרוד טינ יז ןעּבַאה ןעלייפ ןוא רענייטש ןופ לעגָאה ןעטס

 טגעלפ םיקודקד ןוא םיטרּפ עלַא טימ ,הדובע רעייז ןופ סעינָאמערעצ עטסנעלק

 -גַאג רעד זיא ללכּב ןוא ,תוליבט ןעכַאמ ןוא תונּברק יד ןעגניירּב גָאט עלַא ןעמ

 םורַא ןוא םֹורַא יװ יױזַא ,ןערָאװעג טרהירעגנָא טינ הדובע רעד ןופ רדס רעצ

 יֿבייא ןיא שדקמה-תיּב רעד יװ םעדכָאנ וליפא .םולש ןוא החונמ טשרעהעג טלָאװ

 יװ ןעסָאגעג ךיז גָאט עלַא טָאה ןעדיא יד ןופ טולּב יד ןוא ,ןערָאװעג ןעמונעג

 יװ הדובע יד ןעטכירוצּבָא טרעהעגפיוא טינ ייז ןעּבָאה ,חּבזמ םעד םורַא רעטַאװ

 י | .רעהירפ

 יָאה רעמיור יד יװ ,םעדכָאנ ,גנורעגעלעּב רעד ןופ שדוח ןעטירד ן'פיוא

 .גורדעגנײרַא ייז ןענייז ,סמערוט יד ןופ םענייא טרעטשרעצ הימ טיורג טימ ןעּב

 ירעּבירַא טגעוורעד ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד .שדקמה-תיּב ןופ ףיוח ןיא ןעג

 .ַאלוס ןופ ןהוז רעד ,סוילענרָאק טוטסיופ ןעוועג זיא ,רעיױמ ן'רעּביא ןעגנירפשוצ
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 ןייז 65מ רעכילטיא--,סויבַאּפ ןוא סוירופ ,טײלטּפױה ייווצ רעּבירַא ןענייז םהיא ךָאנ
 ןעּבָאה ןוא ןעטייז עלַא ןופ ןעדיא יד טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה יז ,גנולײטּבָא |

 יז ןעּבָאה ערעדנַא יד ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןעצרוק ַא ךָאנ עגינייא טע'גרה'רעד
 ,שדקמה-תיּב ןיא ךיז ןעטלַאהעּב ןעפָאלעג ןענייז ענעי תעשּב ,טיוטעג

 טימ ייז ףיוא ןעפרָאװעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דנַײּפ יד ףיוא גידנעקוק טינ 5
 ערעייז ףיוא ןעקָארשרענוא םינהֹּכ ךס ַא ןענַאטשעג .ָאד ןענייז -- ,ןעדרעווש עזיולּב
 ןעּבָאה ייז .הדובע רעייז רעטײװ ןָאט וצ טרעהענפיוא טינ ןעּכָאה ןוא רעטרע
 טכַארטעג ןעּבָאה ייז ;תרוטק טרעכיורעג ןוא ןייװ ןעסָאגעג ,תונּברק טכַארּבעג
 טע'גאד'עג טינ רָאג ןעּבָאה ןוא טסנעידטעטָאג םוצ עגונּב בוח רעייז ןעגעוו רָאנ
 יי |  ןעּבעל ןעגייא רעייז ןעװעטַאר ןעגעוו

 .ָאװעג טע'גרה'רעד ןענייז רעגנײהנָא ס'לוּבוּתסירַא ןופ בור רעטסערג רעד
 ןעּבָאה ךס ַא .רעדירּב-סקלָאפ ענעגייא ערעייז ןופ רענגעג ערעייז ךרוד ןערָאװ
 .ּבָארַא ךיז ןעּבָאה ייז ןיהואוו ,ןעטלַאּפש:גרעּב עפעיט יד ןיא טוט םעד ןענופעג
 .עג עגושמ יװ טעמּכ שואי תמחמ ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ;רעיומ ןופ ןעפרָאװעג
 ןעּבענ טרַאה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םינינּב יד ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ,ןערָאװ

 דנעזיוט ףלעװצ .רעייפ ןיא ןעמוקעגמוא ייז טימ םענייאניא ןענעז ןוא ,ןרעיומ יד
 .רעד גיצניוו רהייז טַאהעג ןעּבָאה רעמיור יד ,ןעמוקעגמוא טלָאמעד ןענייז ןעדיא
 ,עטעדנואוורעפ רהעמ רָאנ ,עטע'גרה

 .ןייז ןיא קלָאפ סָאד ןעגָאלשרעד טינ ףעיט ױזַא טָאה ךַאז ןייק רָאנ 6
 סע זיא טציא זיִּב סָאװ ,םישדק.ישדק רעד סָאװ ,סָאד יװ ,קילגמוא ןעגיטלָאמעד
 .עדמערפ יד ךרוד ןערָאװעג טנעפעעג זיא ,ןערָאװעג ןהעזעג טינ םענייק ןופ
 ןיא ןעטָארטעגנײרַא עטיווס ןייז ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא זיא סויּפמוּפ םורָאװ
 .ןהֹּכ רעד זיולּב ןהײגנײרַא טגעמעג טָאה ןיהַא סָאװ ,שדקמה:תיּב ןופ רדח םענעי
  םעד ,הרונמ יד : ןענופעג ךיז טָאה טרָאד סָאװ ,גנידצלַא טקוקעּב טָאה ןוא ,לודג
 .יול ןופ ץלַא סָאד -- תרוטק ןרעכיור ןוא תונּברק ןעגניירּב ףיוא םילּכ יד ,ןחלוש
 .ַאטשעּב זיא סָאװ ,שדקמהתיּב ןופ רצוא םעד ןוא ךיורהייו ךס ַא -- ,דלָאג רעט
 ןה ןוא יד ןה טרהיִרעגנָא טינ טָאה רע רָאנ ,ןעטנעלַאט 2000 ןופ ןענ
 םרוטש ץכָאנ גָאט ןרעדנַא ן'פיוא דלַאּב .רהעמ ךָאנ ,םיצפח עגילייה ערעדנַא
 יד ןעגניירּב וצ רעדיװ ןוא שדקמה.תיּב םעד ןעגיניירוצסיוא טּביולרע רע טָאה/

 תמחמ ,לודג.ןהּכ ַא רַאפ טגיטעטשעּב רע טָאה ן'סונקרוה .ךילנהייוועג יװ ,תֹונּברק
 .יא רהייז רַאפ ןעזיוועגסיורא ךיז רע טָאה גנורעגעלעּב רעד ןופ טייצ רעד רַאֿפ
 .ךייַא טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רקיע רעד רָאנ ,רעמור יד ןעּבעגעגרעּב
 .וּתסירַא ףליה וצ ןענַאטשעגפיוא .זיא סָאװ ,גנורעקלעפעּב עשיפרָאד יד ןעטלַאה
 .טגירק ןעטוג ַא רַאפ עקַאט טסַאּפ סע יװ ,ךיוא רע טָאה ןעכיילג סָאד ,ץלוּב
 .ייא ,טייקגילעזטייל ךריד רהעמ קלָאפ סָאד ןעגיהורעּב וצ ךיז טהימעג ,רערהיפ
 | ,טייקגניירטש ךרוד

 סָאװ  ,רהעווש סלוּבוּתסירַא ךיוא ןעוועג זיא ענעגנַאפעג-סירק יד ןעשיווצ
 המחלמ רעד ןופ רעוטפיוא.טּפיוה יד ייּב .רעטעפ ןייז ךיילגוצ ןעוועג ךיוא זיא
 .עּביא יד ןוא ץסוטסיופ ;קַאה ַא טימ ּפעק יד ןעקַאהּבָארַא טזָאלעג סויּפמוּפ טָאה
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 רע טָאה ,םהיא טימ םעגייאניא טפמעקעג גיטומ ןעּבָאה סָאװ ,רעטיירטש עגירז
 רע טָאה םילשורי ףױא ןוא הדוהי דנַאל ןפיוא .תֹונּתמ ערעײט טימ טניולעצ
 | ,גנולהֲאצּבָא ןַא טגײלעגפױרַא

 .עלעק ןיא ןעמונעגנייא טַאהעג ןעּבָאה ןעדוי יד סָאװ ,טדעטש עלַא 1
 ס'נופ יא גיגנייהּבָא טכַאמעג ייז טָאה ןוא ןעמונעגּבָא קירוצ סויּפמוּפ טָאה ,ןעיריס
 .ערגעּב רע טָאה רעּבָא ךיירגינעק עשידיא סָאד .טַאגעל ןעשימיור ןעגיטלָאמעד
 .יירפ ַא םענייז םענייא ןַאט וצ ּבעילוצ ידכּב .ןעצינערג ענעגייא עגייז ךרוד טצינ
 טָאה ,הרדג ןופ גיטריבעג ןעװעג זיא סָאװ ,ן'סוירטימיד ףַאלקש ןעטזָאלעג
 טַאהעג יז ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,טדָאטש עגיזָאד יד טיוּבעגסױא רעדיוו רע
 רעשידיא רעד ןופ טײרפעּב רע טָאה םעד ץוח .טכַאמעג בורח רעהירפ
 ,טכַאמעג בורח טינ ןעּבָאה יײז סָאװ ,דנַאל ןיא טדעטש ענעי עלַא הלשממ
 הנבי ,דודשַא טימ םענייאניא השרמ ,ןורמוש ,ַאלעּפ ,ןָאש-תיּב ,אתיסוס : ונייה
 טרוט:סנַאטַארטס ןוא ארוד ,ופי ,הזע :טדעטש-םי יד ךיוא ןוא ,ַאיזוטערַא ןוא
 .טינ ַא טימ טיוּבעגרעּביא רעטעּפש סודרוה גינעק רעד טָאה טדָאטש עטצעל יד)
 .רעד יד עלַא .(הירטיק ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רהיא טָאה ןוא טכַארּפ רעכילנהייוועג
 ייז טָאה ןוא רעניואוונייַא עגיטרָא יד ןעּבעגעגּבָא קירוצ סויּפמוּפ טָאה טדעטש עטנַאמ
 .רעפ יד ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה ןע'סורװַאקס .ץניװָארּפ רעיריס רעד טימ טגינייארַאפ-
 ןוא ,תרּפ ןוא םירצמ ןעשיווצ דנַאל ןעצנַאג ן'רעּביא ןוא הדוהי.תוכלמ רעּביא גנוטלַאװ
 ןייק ןעיקיליק ךרוד קעװַא ,סויּפמוּפ זיא ןײלַא ,ןענַאיגעל ייווצ ןעזָאלעגרעּביא םהיא טָאה
 ןייז טימ ץלוּכוּתסירַא םענעגנַאפעג סלַא ןיהַא טרהיפעגקעוַא טָאה ןוא םיור
 .ייא ,ןהיז ייװצ ןוא רעטכעט ייווצ ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,עילימַאפ רעצנַאג
 םעד רעּבָא ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא סגעוורעטנוא זיא ,רדנסּכלַא ,ןהיז יד ןופ רענ
 ,םױר ןייק טרהיפעגּבָא ןעמ טָאה רעטסעװש ענייז ןוא ,ןסונגיטנַא 'רעגניא:

 ,לעטיּפַאק רעטכא
 םחיא זיא סויגיבאג רָאנ ,ןסונקרוח טימ המחלמ טלאה ,רדנסּכלַא ,ןהוז ס'לוּבוסירַא

 :עּב טרעװ רָאנ ,לייח ַא ףיוגוצ טּבײלק ןוא םיור ןופ טפולטנַא ,לוּבוּהסירַא--,חצנמ

 רעד רַאפ ןעשינעהעשעג עגידרעטייוו יד--.,םיור ןײק טרהיפעגּכָא רעדיוװ ןוא טגיז

 ,סיסַאק ןוא סוסָארק ,סויניבאג ןופ טייצ

 ,ןעיּבַארַא טימ המחלמ ַא ןערהיפ ךיז ןעמונעג סורװַאקס טָאה לייוורעד 1
 זיב ןעכיירגרעד וצ טרעטשעג םהיא טָאה דנעגעג רעד ןופ רוטַאנ עדליו יד
 םגה ,ַאלעּפ ןופ הביבס יד טכַאמעג בורח רע טָאה רעּבָא רַאפרעד .ַארטעּפ
 .ַאדלָאס ענייז תמחמי ,ןעטייקגיריווש ךס ַא ןעגָארטעגרעּבירַא רע טָאה ָאד ךיוא
 ץרטּפיטנַא ךרוד טקישעג םהיא טָאה סונקרוה .רעגנוה ןעטילעג ןעּבָאה ןעט
 טָאה ,דניירפ רעטוג ַא סע'תתרח ןעװעג זיא סָאװ ,ןעטצעל םעד ,גרַאוונעסע
 .נייֵא ךיז לָאז רע ,גָאלשרָאפ ַא טימ גינעק ןעשיּבַארַא םוצ טקישעג סורוװַאקס
 םיּכסמ עקַאט טָאה רעּבַארַא רעד .טלהָאצעג ןעטמיטשעּב ַא רַאפ םולש ןעפיוק
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 גיא ןעמוקעּב סָאד טָאה סורװַאקס זַא ןוא ,ןעטנעלַאט 300 ןעּבעג ֹוצ ןעוועג
 | .ןעיּבַארַא ןופ .ןעטַארטעגסױרַא רע

 ס'לוּבוּתסירַא .הרצ עיינ א ץסונקרוה ףיוא ןענַאטשעגפיוא זיא רעטציא 2
 צ טָאה ,ץסויפמוּפ ןופ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,ודנסּכלַא ןהוז
 דנַאל ןיא ןעגנורדעגנײרַא זיא ןוא לייח ןעקרַאטש ַא ןעּבילקעגפיונוצ זייווכעלסיּב
 טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ .סגעװרעטנוא גנידצלַא טכַאמעג בורח טָאה ןוא הדוהי
 ןעטָארטעגוצ זיא רע .ן'טונקרוה ןעפרַאװּבָארַא רע טעװ ןעכיג ןיא זַא ,ןעטכיר
 רעדיװ טבורּפעג טָאה רע זַא ,טסײרד יֹוזַא וליפא ןעװעג זיא ןוא םילשורי וצ
 ךיז טָאה םהיא רָאנ .(1טרעטשעצ טָאה סויּפמוּפ סָאװ ,רעיומ םעד ןעיוּבוצסױא
 ךָאנ ןעיריס ןיא רעטלַאװרעפ ןעוועג זיא סָאװ ,סויניּבַאג .ןעגעקטנַא טלעטשעג
 סויניּבַאג זַא ,תומחלמ ךס ַא ןיא טבורּפעגסױא ,ןַאמסגירק רעגיטומ ַא ,ן'סורװַאקס
 -ילקעגפיונוצ טָאה ןוא ןעקָארשרעד ךיז רדנסּכלַא טָאה ,טרעטנהענרעד ךיז טָאה
 -נעּפָאװעּב רעש 10000 ןיוש טַאהעג טָאה רע זַא יֹוזַא ,לייח רהעמ ךָאנ ןעּב
 יװ ,רעטרע עגיסַאּפ יד טגיטסעפעּב טָאה ןוא רעטייר 1500 ןוא רענלעז עט
 עשיּבַארַא יד ןופ טייוו טינ ךיז ןעניפעג סָאװ ,רווכמ ןוא ןוינקרוה ,ןוירדנסּכלַא
 , גרעּב

 םיוארָאפ לייח לייט ַא טימ ץ'סוינָאטנַא סוקרַאמ טקישעג טָאה סויניּבַאג 3
 .עמרַא.טּפיוה יד טרהיפעג טָאה ןוא םהיא ךָאנ ןעגנַאגעג רע זיא ןײלַא ןוא
 ,ל"יח רעשידיא רעגירעביא רעד ןוא ס'רטּפיטנא ןעגנולײטּבָא ענעּבילקעגּבָא
 .רַאמ וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ,סולוטיּפ ןוא סוכילַאמ ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
 סֹורַא יז ןענייז םענייאניא עלַא ןוא ,ןעלַארענעג ענייז טימ ץסוינָאטנַא סוק
 . .ליח ןייז טימ סֹויניּבַאג ךיוא ןעמוקעגנָא זיא דלַאּב .ן'רדנסּכלַא ןעגעקטנַא
 ןעגעק ךיז ןעטלַאה וצ חכּב ןייז טינ טעװ רע זַא ,ןהעזעגנייַא טָאה רדנסּכלַא
 .קירוצ .ןעטָארטעגּבָא רע זיא רעּבירעד ןוא ,עטעדניּברעפ יד ןופ רעטילימ םעד
 רע טָאה ָאד .טכַאלש ַא וצ טיונעג ןעװעג רע זיא םילשורי ןופ טייװ טינ רָאנ
 ךעמונעג ןענייז 3000 ןוא טוט ןעלַאּפעג ןענייז 3000 : ןַאמ 6000 ןערהָאװעגנָא
 -ַאלטנַא רדנסּכלַא זיא טשער םענעּבילּבעג ץנַאג םעד טימ .ןעגנַאפעג ןערָאװעג
 ,ןײרדנסּכלַא ןייק ןערָאװעג ןעפ

 ,ןעדיא ךס א ןענופעג רע טָאה ,ןוירדנסּכלַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא סויניּבַאג זַא ,4/
 טבורּפעג טָאה רע .רעגַאל רעיײז ןעגָאלשעגפױא טַאהעג טרָאד ןעּבָאה סָאװ
 רַאּפ יז ןייז וצ לחומ טגָאזעגוצ ייז טָאה ןוא טכַאלש ַא ןהָא ייז ןעּפַאחוצנײרַא
 טלָאװעג טינ וליפַא ןעּבָאה ןעדיא יד יװ תויה רָאנ .ןהעשעג זיא סע סָאװ ,גנידצלא
 יד ןוא טע'גרה'רעד דסַא רע טָאה רעּבירעד ,םולש ןעכַאמ ןעגעװ ןערעה
 סרעדנוזעב טָאה טכַאלש רעגיזָאד רעד ןיא .גנוטסעפ ןיא טגָאיעגנײרַא עגירעּביא
 ..סױרַא רע טָאה םוטעמוא םגה סָאװ ,סוינָאטנַא סוקרַאמ ןעזיוועּב תורובג עסיורג
 ײװ יַזא ,טנעכיצעגסױא טינ ךיז רע טָאה ץיגרע ןיא רָאנ ,טומ ןייז ןעזיוועג

 ;םעד ןעיובסייא טבורּפעג טָאה סונקרוה רָאנ ,רדנסצלַא טינ זַא ,ךילרעפניישעב זיא'ס 6

 ,2, 5, א1ץ תוינומדק ןיא ןעּבירשעג טהײטש טע יװ ,רעיומ
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 ,גנוטסעפ יד ןעמענוצנייַא ףיוא לייח ם'נופ לייט ַא ןעזָאלעג טָאה סויניּבַאג .ָאד
 ןעמונרעפ ךיז טָאה ןוא ןײרַא געװ ןיא ןהייג טזָאלעג ךיז רע טָאה ןײלַא ןוא
 יד יינס'פיוא ןעיױּבסױא ןוא טדעטש ענעּבילּבעג:ץנַאג יד ןעטכיררעפ ן'טימ
 ,ןאש-תיּב ןערָאװעג טצעזעּב יינ'ספיוא ,להעפעּב ןייז ףיוא ,ןענייז ױזַא .ע'בורח
 ןוא דודשא הלמג ,יערדא ,השרמ ,חיפר ,הנבי ,ַאינָאלָאּפַא ,ןָאדעטנַא ,ןורמוש
 ריירפ טימ ךיז ןעּבָאה יז ןופ רענואוונייַא יד סָאװ ,טדעטש ערעדנַא ןסָא ְךָאנ
 1 טרהעקעגמוא קירוצ

 ףיז רע טָאה ,םיקסע עלַא יד טגידנעעג טָאה סויניּבַאג יװ םעדכָאנ 5
 / .עֹּב יד טרהיפעג שיגרענע יֹזַא טָאה רע ;ןײרדנסּכלַא וצ קירוצ טרהעקעגמוא
 יג טָאה ןוא ןעװעג שאַימ ןעצנַאגניא דלַאּב ךיז טָאה רדנסּכלַא זַא ,גנורעגעל
 .העפ ענייז ןייז לחומ םהיא לָאז רע ,השקּב רעד טימ םיחולש םהיא וצ טקיש
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנוטסעפ עדייּב יד ןענעגעגרעּביא םהיא רע טָאה ךָאנרעד .ןרעל
 ךיוא ףיורעד דלַאּב ױזַא ,רווכמ ןוא ןוינקרוה ,דנעה ענייז ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז
 ןעגָארגעגּבָארַא סויניּבַאג ןוא ,רעטומ ט'רדנסּכלַא ןופ הצע רעד טול ,ןוירדנסּכלַא
 ַא רַאפ ןעטקנוּפציטש ןייק ןערעװ טינ ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעגנוטסעפ עגיזָאד יד
 לרוג םעד רעּביא טע'גאד'רעפ ןעועג זיא סָאװ ,יורפ עגיזָאד יד .המחלמ רעיינ
 ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעדניק עגירעּביא ערהיא ןופ ןֹוא ןַאמ רהיא ןופ
 ןעקעוורעד וצ ידכּב ,ןץסויניּבַאג וצ ןעמוקעג זיא ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא םיֹור ןיא
 ,דָאנעג ןוא טייקגילעזטייל ןייז

 ןיק ן'סונקרוה טרהיפעגּבָא סויניּבַאג טָאה השעמ רעגיזָאד רעד ךָאנ
 יד .שדקמה-תיּב ץ'רעּביא הנגהנה יד ןעּבעגעגרעּביא םהיא טָאה ןֹוא םילשורי
 ןעּבָאה רהיא ןופ שארּב זַא ,ױזַא טנעדרָאעגנייַא רע טָאה גנוטלַאװרעפ-הכולמ
 טלײטעצ רע טָאה דנַאל עצנַאג סָאד .רעגריּב עטס'בושח יד טלעטשעג ךיז
 ןוא ,רעכילטיא ןיא גנוטלַאװרעפ רעכילטפַאשלעזעג ַא טימ ןעצניװָארּפ ףניפ ףיוא
 ,םילשורי :ןערָאװעג טמיטשעּב ןענייז ןעצניװָארּפ יד ןופ טדעטשטּפיוה יד רַאפ
 .רעד טהיירפעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד .לילג ןיא יריּפ ןוא .וחירי ,אתמח ,הרדג
 ןוא ,ןעגיצנייאנייא ןופ טפַאשרעה רעד ןופ ןערָאװעג רוטּפ זיא סע סָאװ ,טימ
 ,2 גנוטלַאװרעפ עשיטַארקָאטסירַא ןַא ןערָאװעג טרהיפעגנייַא זיא סע סָאװ

 רעד .תומוהמ עיינ ןעּבױהעגנָא ,סנעגירעּביא ,ךיז ןעּבָאה רעּבָא דלַאּב 6
 ןופ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,לוּבומסירַא ןעוװעג זיא ייז ןופ רעוטפיוא
 -וצ .ךיז ןעּבָאה םהיא םורַא .ןעדיא עסַאמ ַא ךיז וצ ןעגיוצעגוצ טָאה ןוא םיור
 .ןוא ,סעקדנָארָאּפ עיינ וצ ללכּב ןעבערטש סָאװ ,ןעשנעמ ,לייט םוצ ,ןעּבילקעגפיונ
 טשרעוצ .ןעּבעגעגרעּביא יירטעג םהיא תמאּב ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא לייט םוצ
 טַאהַעג טָאה רע סָאװ ,ןוירדנסּכלַא ןעגיטסעפעּב ֹוצ רעדיװ טבורּפעג רע טָאה
 .עגסױרַא טָאה סויניּבַאג זַא ,טסואװרעד ךיז טָאה רע זַא רָאנ .ןעמונעגנייַא יז

 =ַעה ןוא ןעכירג ןופ לײט ןעטסערג םוצ טניואװעּבכ ןעװעג ןענייז טדעטש עלַא יד (

 .רעיריס עטריזענעל

 ,טסירק ףלפ 57 רֶחָאי ןיא (2
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 ןוא סוינָאטנַא ,אנעזיס ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא לייח ַא םהיא ןעגעק טקיש
 ןעזָאלעגקעװַא רע טָאה ייּברעד .רווכמ ןייק קירוצ ןעטָארטעגּבָא רע זיא ,סויליוורעס
 ןוא ,ןעטייקגיריווש טכַאמעג רָאנ םהיא טָאה סָאװ ,ןומה ןעטריזינַאגרָא;טינ םעד
 ,ןַאמ 8000 ךרעי'נַא ,רענלעז עטנעּפַאװעּב.רעװש יד ךיז ַײּב טזָאלעגרעּביא טָאה
 ,ןַאמטּפיוה.סגירק רע'מלשורי ַא - סולוטיפ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןעשיווצ
 יד רָאנ ,רענלעז 1000 טימ דצ ס'לוּבוּתסירַא ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא סָאװ
 .ייּב ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,טגָאיעגכָאנ רדסּכ יז ןעּבָאה רעמיור
 .עג ןעּבָאה ןעשנעמ ס'לוּבוּתסירַא .םינּפ.לא.םינּפ ןענַאטשעג ןיוש ןעײמרַא עדי
 .וצ רָאנ .דלעפ-טכַאלש ן'פיוא ןעטלַאהעג ךיז גנַאל ןעּבָאה ןוא גיטומ ןעטירטש
 ץפיוא ןעלַאפעג ןענייז ןַאמ 5000 :ןעװװעג רבוג יז רעמור יד ןעּבָאה טצעל-
 .עּביא יד ,גרַאּב ןעטנעהָאנ ַא ףיוא ןערָאװעג ןענורטנַא ןענעז 2000 ךרע ןַא ,טרָא
 ןעהייר יד ךרוד ןעגָאלשעגכרוד ךיז ןעּבָאה ן'לוּבוּתסירַא טימ ןעמַאזוצ 1000 עגיר
 ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז יז ןעּבָאה ,רעמיור יד ןופ טגָאיעג ןוא ,דנייפ יד ןופ
 ןעטשרע םעד טהורעגסיוא ךיז טָאה לוּבוּתסירַא גינעק רעד יו םעדכָאנ ,רווכמ:
 ,טנָאקעג טָאה רע יװ ,טגיטסעפעּב רע טָאה ,רווכמ ןופ תוברוח יד ןיא דנעװָא
 טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טעװ המחלמ יד ּבוא זַא ,טּפָאהעג טָאה ןוא רעגַאל ןייז
 רעמיור יד רָאנ .לייח םעיינ ַא ןעּביילקפיונוצ תלוכיּב ןייז רע טעװ ,ןערעהפיוא
 טָאה געט ייווצ עצנַאג ,לָאמ ןעטייווצ ַא םהיא ףיוא ןעלַאּפעגנָא טמַאזעגנוא ןענייז
 טעמּכ גנוגידייטרעפ ןייז ּבעילוצ גידנעדנעװנָא ,טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז לוּבוּתסירַא;
 ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג רע זיא ףוס-לכ-ףוס רָאנ .תוחוּכ עכילשנעמרעּביא
 ךיוא זיא סָאװ ץסונגיטנַא ןהוז ןייז טימ םענייאניא ןעטייק ןיא טדימשעג ןוא
 סָאװ ,ץ'סויניּבַאג וצ טכַארּבעג ןעדייּב טָאה ןעמ .םיור ןופ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא:
 ,ןײרַא ץלוּבוּתסירַא טָאה טַאנעס רעד .םיור ןייק טקישעגּבָא לָאמַאכָאנ ייז טָאה
 דנַאל ןיא טזָאלעגּבָא קירוצ רע טָאה רעדניק ענייז ןוא הסיפּת ןיא טצעזעג-
 טגָאזעגוצ טָאה רע זַא ,ףעירּב ַא ךרוד ןעוועג עידומ טָאה סויניּבַאג תמחמ ,הדוהי
 םהיא טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד ,רעדניק ערהיא יירפ ןעזָאל וצ יורפ סילוּבוּתסירַא
 | ,ןעגנוטסעפ יד ןעּבעגעגרעּביא

 ןעטלַאה המחלמ ןהײגסױרַא טלָאװעג סויניּבַאג טָאה השעמ רעד ךָאנ
 ,תרּפ ךייט םוצ זיּב טכיירגרעד טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא רָאנ ,רעטרַאּפ יד טימ;
 ןעכַאמ וצ רעדיוו םהיא ידכּב ,ןימלּת בעילוצ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה
 ךס ַא ןירעד םהיא ןעּבָאה רטּפיטנַא ןוא סונקרוה .םירצמ ןיא גינעק ַא  רַאפ)
 טנַאיװָארּפ ,רהעוועג ,דלעג טימ טגרָאזרעפ םהיא טָאה רעטצעל רעד : ןעפלָאהעג
 טרָאד ןעטיהּבָא טפרַאדעּב ןעּבָאה ןוא םויסולעּפ ןיא טניואוועג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא עשיטּפיגע יד ייּב ט'לעוּפעג טָאה רעטשרע רעד ןוא ;ןעגנולײטּבָא:ספליה ןוא
 | ,תועינמ ןהָא ן'סויניּבַאג ןעזָאלכרוד ןעלָאז ייז זַא ,גנַאגכרוד םעד

 .עגפיוא טרָאד ךיז ןעּבָאה ,ןעיריס ןיא ןעװעג טינ זיא סויניּבַאג תעשּב
 ןהוז ס'לוּבוּתסירַא טָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא ןוא ,תומוהמ עסיורג ןעּבױה
 רהייז ןעבילקעגפיונוצ טָאה רע .הדירמ ַא וצ ןעדיא יד ןעוועג ררועמ ,רדנסּכלַא
 ןעגיליטרעפ וצ -- עּבַאגפױא ןַא  רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא לייח ןעסיורג ַא



 +תומהלמ עשידיאיד

 סויניּבַאג .הכולמ רעשידיא רעד ןופ לֹובג ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעמיור עלַא
 .קירוצ ףּכית זיא ןוא גנוגעװעּב רעגיזָאד רעד רעּביא גיהורנוא ןערָאװעג זיא
 עגינייא וצ ץ'רטּפיטנַא טקישעג טָאה רע .ןעיריס ןייק  םירצמ ןופ ןעמוקעג
 ןעדײרּבָא ןעּבעגעגנייַא ךיז טָאה ן'רטּפיטנַא ןוא ,דנַאטשפיױא ם'נופ רערהיפנָא
 ..עג טרָאּפ ץרדנסּכלַא ייּב ןענייז ןעגעווטסעדנופ .ןירעד ןעמענלוצײטנָא ןופ ייֵז
 ץטימ טכַאלש ןיא ןעטערטוצסױרַא טרַאגעג -טָאה רע .ןַאמ 30,000 ךָאנ ןעּבילּב
 ןעגעקטנַא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןופ שארּב סיֹורַא זיא ןוא אנוש
 :ןעפָארטעגפיונוצ ןעײמרַא עדייּב ךיז ןעּבָאה .רובּת גרַאּב ם'ייב ,דנייפ םַעֹד
 ,טײרּפשעצ ךיז טָאה עסַאמ עגירעּביא יד ,טיוט ןעלַאפעג ןעגייז ןעדיא 0
 .הכולמ יד טכַאמעגרעּביא טָאה ןוא םילשורי ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא סויניּבַאג
 יד ןעגעק סױרַא רע זיא ןיטרָאד ןופ .גנַאלרעפ ס'רטּפיטנַא טול גנוטלַאװרעֿפ
 ץסענַאסרָא ןוא ץסעטַאדירטימ ןעפלָאהעג טָאה ןוא ןעגָאלשעג ייז טָאה ,רע'טבנ
 ,םעדכרוד ,ןערעװ וצ ןענורטנַא ,(ןעטרַאּפ ןופ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז סָאװ)
 .ןעטלַאהעּב ךיז ןעּבָאה ייז זַא ,ןעטַאדלָאס ענייז טרעלקרעד טָאה רע סָאװ

 בעילוצ .סוסָארק ןעיריס רעּביא טעטלַאװרעּפ טָאה ן'סויניּבַאג ךָאנ 8
 ןיא שדקמה.תיּב ןופ ןעמונעג רע טָאה ,רעטרַאּפ יד ןעגעק המחלמ ןערהיפ
 ןוא ,טרהירעגנָא טינ ייז טָאה סויּפמוּפ סָאו ,ןעטנעלַאט 2000 ענעי םילשורי
 ,סנעגירעּביא ,ןענופעג טרָאד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיצפח ענעדלָאג ערעדנַא ךיוא
 .ןעדייר וצ ךס א םעד ןעגעװ טרָא רעד טינ ָאד זיא

 ףיוא ןעלַאפוצנָא טבורּפעג רעטרַאּפ יד ןעּבָאה טוט סע'סוסַארק ךָאנ 9
 ,ץניװָארּפ רעגיזָאד רעד ןיא ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,סויסַאק רָאנ ,ןעיריס
 טגיטסעפעגנייֵא טַאהעג ךיז טָאה סֹויסַאק יװ םעדכָאנ .ןעגָאלשעגקירוצ ייז טָאה
 טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה ,הדוהי דנַאל ןיא קעװַא גיליײַא רע זַיא ,ןעיריס ןיא
 ,ץ'סולוטיּפ טייטעג ןוא ןעפַאלקש רַאפ ןעדיא 30000 ךרע ןַא טכַאמעג ,היכירט
 דרָאמ ןעגיזָאד םעד ןָאטוצּבָא .ץ'לוּבוּתסירַא רַאפ רעגנײהנָא ןעּבילקעג טָאה סָאװ
 ,רטפיטנַא הצע יד ןעכעגעג ן'סויסַאק טָאה

 .ַארַא עגיד'סחוימ ַא ןעוועג זיא סָאװ) ,יורפ ןייז ןופ טַאהעג טָאה רטּפיטנַא

 .עג רעטעּפש זיא פָאװ) סודרוח ,לאזפ :ןהיז ריפ ,(ארּפיק ןעמָאנ ן'טימ ,ןירעּב
 ןעװעג זיא רע .תימולש רעטכָאט ַא ךַאנ ןֹוא ,סרוריפ ןוא ףסוי ,(גינעק ןעװ

 ןעיוצעגוצ יז טָאה ווא םילודג עגיטלאטעד עלַא טימ טּפַאשדניירפ ןיא ןעדנוּברעפ
 .גיירפעּב ןעוועג רע זיא קרַאטש סרעדנוזעּב ,םיחרוא-תסנכה רעטיירּב ןייז ךרוד ךיז וצ
 טקישעג רע טָאה םהיא וצ .ןּתוחמ ַא רענייז ןעוועג זיא סָאװ ,גינעק ןעשיּבַארַא ן'טימ טעד

 ,ץלוּבוּתסירַא ןעגעק המחלמ רעד חעשּב ןעפעג החגשה ייז ףיוא לָאז רע ,רעדניק ענייז

 ךיז ןעטלַאה וצ ןענָאװצ לָאז רע ,| רדנטּכלַא ןעגנואווצעג טָאה סויסַאק
 .רַאּפ יד ןעוָאלרעד וצ טינ ידכּב ,'ר9 ךײט םוצ קירוצ קעװַא זיא ןוא ,גיהוד
 ,לָאמ שרעדנַא ןַא םעד ןעגעװ רָאנ .ןהיײגוצרעּבירַא רעט
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 ,לעטיּפַאק רעטניינ
 ךָאנ רעּבירַא טהײג רטּפיטנַא -- .טע'גרח'רעד רדנסּכלַא ןהוז ןייז ןוא לוּבוּתסירַא

 : | .תורובנ ענַײז -- .דצ ס'רָאזעצ ףיוא טיוט סע'סויּפמוּפ

 -עג ןעּפָאלטנַא ןענייז טַאנעס ץטימ םענייאניא סויּפמוּפ יװ םעדכָאנ 1
 םור רעּביא לשומ רעד ןערָאװעג זיא רַאזעצ ןוא ,םי ןעשינָאי ן'רעּביא ןערָאװ
 ,הסיפּת ןופ ץלוּבוּתסירַא טיירפעּב רע טָאה ,הכולמ רעצנַאג רעד רעּביא ןוא
 תמחמ ,ןעיריס ןייק גילייֵַא םהיא טקישעגקעװַא ןוא ןענָאיגעל ייווצ םהיא ןעּבעגעג
 ץניװָארּפ עגיזָאד יד ךיז וצ גינעטרעטנוא ןעכַאמ וצ םהיא ךרוד טפָאהעג טָאה רע
 ס'לוּבוּתסירַא טרעטשעצ טָאה האנק יד רָאנ .הדוהי.תוכלמ ץנַאג טימ םענייאניא
 ןלוּבוּתסירַא ןעּבָאה רעגנייהנָא סע'סויּפמוּפ .ןעגנונעפָאה ס'רַאזעצ ןוא ןוצר ןעטוג
 .עג ןייז ןיא ןעמוקעג טינ הרובק וצ ןליפַא רע זיא טייצ עגנַאל ַא .ט'מס'רעפ

 טָאה סוינַאטנַא ןענַאװ זיּב ,גינָאה ןיא ןעטלַאהעג ףוג ןייז טָאה ןעמ ; דנַאל-ןערָאּב
 .ילגינעק ןיא ןייז רּבקמ םהיא ןעלָאז יז ידכּב ,ןעדיא יד וצ טקישעגּבָא םהיא
 ,זיוה.םירבק ןעכ

 טּפעקעג טָאה םהיא :ןעמוקעגמוא ךיוא זיא רדנסּכלַא ןהוז ןייז ןוא ;2
 יד םהיא ףױוא ןערָאװעג זיא טרהיפעגסיוא .,היכויטנַא ןיא .ַאיּפיצס קַאה ַא טימ
 ןעמ יװ םעדכָאנ ,להעפעּב ןעכילטפירש סע'סויּפמוּפ טול ףָארטש-טיוט עגיזָאד
 טָאה רע סָאװ ,ןירעד גנוגידלושעּב עלַאמרָאפ ַא םהיא ןעגעק טקעװרעד טָאה
 | .רעמיור יד וצ עגונּב םישעמ עכילדנייפ ןָאטעגּבָא

 לשומ רעד ,סיונעמ ןֹופ ןהוז רעד ,ימלּת ןעמונעגוצ טָאה רעדירּב ענייז
 ןיא יז ךָאנ טקישעג טָאה רע -- ןונבל ןופ סופ םייּב טגיל סָאװ ,סיקלַאק ןופ
 ןעדיישעצ וצ ןעּבעגעגנייַא ךיז טָאה ןעטצעל םעד .ןָאיּפיליפ ,ןהוז ןייז ןולקשַא
 ןוא ,הנמלַא ס'לוּבוּתטירַא ,רעטומ רעייז ןופ רעטסעװש ענייז טימ ן'סונגיטנַא
 רעד ןיא טּבעילעגנייַא ךיז טָאה ןָאיּפילּפ .רעטָאפ ןייז וצ ייז ןעגניירּב וצ
 .עװטרהיא ןופ רָאנ .טַאהעג הנותח רהיא טימ טָאה ןוא רעטסעוװש רעטסגניא
 ךָאנרעד טָאה סָאװ ,רעטָאפ םענעגייא ץכרוד טע'גרה'רעד ןערָאװעג רע זיא ןעג

 רע טָאה ךודיש ןעגיזָאד םעד תמחמ ןוא ץ'הרדנסּכלַא טימ טַאהעג הנותח ןײלַא
 .רעדירּב יד וצ טּפַאשדניירפ סיורג טימ ןעטלַאהרעפ ךיז

 ןוא עקסַאמ ןייז ןעטיּבעגמוא רטּפיטנַא טָאה טוט םעיסויּפמוּפ ךָאנ 3

 (תדרתמ) סעטַאדירטימ תעשּב ,ץרַאזעצ וצ ךיז ןענע'פנח וצ ןעּבױהעגנָא טָאה

 ןעגנואוצעג זיא ,םירצמ ןייק טלײַאעג לייח ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןָאמַאגרעּפ ןופ

 יד טמַאצרעּפ םהיא טָאה ןעמ תמחמ ,ןולקשַא ןעּבענ ךיז ןעלעטשוצּבָא ןעוועג

 עטוג ענייז ייּב ט'לעוּפעג רטּפיטנַא טלָאמעד טָאה -- ,םויסולעּפ ןיא ןעגנַאגכרוד

 .ַאטשעגוצ ןײלַא זיא ןוא ,ףליה וצ ןעמוק םהיא ןעלָאז ייז ,רעּבַארַא יד דניירפ

 טָאה ,םעד ץֹוח .ןַאמ 3000 ןופ לייח ןעשידיא ַא ןופ שארּב םהיא וצ ןענ

 ןוא ץימלּת ךיוא ןֹוא ,םילשומ עשיריס יד סיפ יד ףיוא ןעּביוהעגפיוא רטּפיטנַא

 רעייז רעטנוא סָאװ ןוא ןונבל גרַאּב ןץפיוא טניואוועג ןעּבָאה סָאװ ,ן'סוכילּבמַאי

 סָאװ ,המחלמ רעד ֹוצ ןענַאטשעגוצ ןרעג טדעטש עגיטרַא יד ןענייז סולפנייַא
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 ןעניז ןעטפערק ענייז סָאװ ,םעדכרוד טרעטנומעגפיוא ,ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה

 ןעצנַאגניא ןעקנַאדרעּפ וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ראפ ,ןעסקַאװעגסױא לעיפ ױזַא

 יװ תויה ןוא . ,םויסולעּפ ֹוצ ןהייג טזָאלעג ךיז סעטַאדירטימ טָאה ,ץ'רטּפיטנַא

 .עלעּב רע טָאה רעּבירעד ,ןהייגכרוד יירפ טזָאלעג טינ םהיא ןעמ טָאה טרָאד

 ןופ רהעמ ךיז טָאה עטצעל יד ןעמעננייֵא םייּב .טדָאטש עגיזַאד יד טרעג

 ,רעיומ לייט םעד ןעכָארּבעגכרוד טָאה סָאװ ,רטּפיטנַא טנעכייצעגסיוא ןעמעלַא

 יײטּבָא ןייז טימ רעטשרע רעד זיא ןוא ,קלח ןייז ףיוא ןעמוקעגסיוא זיא סָאװ

 | ,טדָאטש ןיא ןעגנורדעגנײרַא גנול

 ןיא טָאה לייח רעד רָאנ ,ןעמונעגנייַא ןעועג ןיוש זיא םויסולעפ םגה 4

 יד דצמ טלַאהּבָא ןַא טנעגעגעּב לָאמַא רעדיװ גנוגעוװעּב רעגידרעטייוו ןייז

 טרעװ רעכלעװ ,דנעגעג יד ןעמונרעפ טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא עשיטּפיגע

 .אל זַא ,טלעוּפעג יז יב טָאה רטּפיטנַא רָאנ .ץניװָארּפ סע'סוינוח ןעפורעגנָא

 ךָאנ ןעלָאז ייז רָאנ ,ךיז ןעלעטשוצ ןעגעקטנַא ןערעהפיוא ןעלָאז יז סָאװ יד

 רַאפרעד טָא .גיטיונ זיא םהיא רַאפ סָאװ ,גרַאװנעסע יילרע-לּכ לייח ן'רַאפ ןעלעטשוצ

 ןעזיװעגסױרַא טינ ,סיפמעמ םורַא ןעניואו סָאװ ,ןעדיא יד ךיוא ןעּבָאה עקַאט

 .טימ וצ ןעליו ןעטוג ץטימ ןענַאטשעגוצ ןענייז ןוא דנַאטשרעדיװ םוש ןייק

 ַא ןעּבעגעג טָאה ןוא ַאטלעד רעד םורַא ןעגנַאגעג זיא רעטצעל רעד ,ן'סעטַאדיר

 רעד ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,דנעגעג רעד ןיא רעטפיגע עגירעּביא יד טכַאלש

 רעסורג ַא ןיא ןענַאטשעג לעגילפ ןעטכער ןייז טימ רע זיא ָאד ,רעגַאל רעשידיא

 ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,רטּפיטנַא ןעװעג ליצמ םהיא טָאה רהיא ןופ סָאװ ,הנּכס

 רעד טָאה טײצ רעגיּבלעזרעד ןיא ןוא ,ךייט גערב עוַאּפ םהיא וצ ןעפיולוצ

 ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .אנוש םעד ןעװעג רבוג לעגילפ רעקניל

 ַא טגיליטרעפ טָאה ,ץטעטַאדירטימ טגָאיעגכַאנ ןעבָאה סָאװ ,דנייפ יד ףיוא

 רע זַא ,ןעּבירטרעפ טיי ױזַא רע טָאה עגירעּביא יד ןוא ייז ןופ לייט;ןעדנעטיידעב

 ןעשנעמ ענייז ןופ ןערהָאװעגנָא טָאה רע .רעגַאל רעייז ןעפַאחרעפ טנָאקעג טָאה

 סָאװ ,סעטַאדירטימ .ןַאמ 800 -- ןעפיול ןייז תעשּב רעּבָא סעטַאדירטימ ,80 ןיולב

 ץ'רַאזעצ טלהייצרעד טָאה ,דייהרעטכירעגנוא ױזַא ןערָאװעג טעװעטַארעגסױרַא זיא

 ןעזיװעגסױרַא טינ ייּברעד טָאה ןוא תורובג ס'רטפיטנַא ןעגעװ תמא ןעצנַאג םעד

 | ,האנק םוש דיר

 ןוא ,םהיא גידנעּבױל ,עּבילנעגייא ס'רטפיטנַא ?טע'פנחעג טָאה רַאזעצ 5

 טָאה ןע'תמא רעד ןיא ןוא .תורובג עגידרעטייו וצ .טרעטנומעגפיוא םהיא טָאה

 .ןייז טעמּכ .רעפמעק ןעגיטומ ַא רהייז רַאפ טלעטשעגסױרַא דימּת רטּפיטנַא ךיז

 טגָאזעג תודע ןעּבָאה סָאװ ,ןעדנואו טימ טקעדעּב ןעװעג זיא רעפרעק רעצנַאג

 םירצמ ןיא בצמ ןסטעד טרעכיזעג טָאה רַאזעצ זַא ,רעטעּפש ,טומ ןייז ןעגעוו

 ץטימ ץ'רטּפיטנַא טנולעּב רע טָאה ,ןעיריס ןייק טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןוא

 גידנעזײװסױרַא .ןעגנולהָאצּבָא ןופ םהיא טיירפעּב ןוא רעגריב רעשימיור לעטיט

 ןעפורעגסױרַא רַאזועצ טָאה ,דָאנעג ןוא טּפַאשדניירפ ןופ םינמיס ן'רטּפיטנַא וצ

 רַאזעצ טָאה ּבעילוצ ן'רטּפיטנַא .םהיא וצ האנק ןופ להיפעג ַא ערעדנַא יב

 לודג-ןהּכ ַא רַאפ ץטונקרוה טגיטעטשעּב -
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 - ,לעטיּפַאק רעטנהעצו
 . ףטּפיטנא -- .הדוהי,תוכלמ רעּביא רעטלאװרעפ ן'רַאפ ץ'רטּפיטנַא טמיטשעּב רַאזעצ
 ,לָאװרעפ ן'רַאפ ן'סודרוה ןוא ,םילשורי ןופ טנַאדנעמָאק ן'ראפ ן'לאזפ טמיטשעב
 ,ןידיתיּב ן'רַאפ טגָאלקעגנָא ףיורעד דלאּב טרעוו רעטצעל רעד -- ,לילג ןופ רעט
 "רעד םהיא טָאה סוסָאּב סָאװ ,ןראזעצ סוטסקעס ךָאנ ,טײרפעּב טרעװ רע רָאנ

 ,טוקרומ טמוק ,טע'גרה

 ױצ סונגיטנַא ןהוז ס'לֹוּבוּתסירַא ןעמוקעג זיא טייצ רעגיבלעז רעד ןיא
 ,טקריװעגטימ ךָאנ טָאה רע -- ןעגנילק טינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ -- ןוא ן'רַאזעצ
 ןייז ןענייװעּב וצ טָאטשנָא .ןערעװ טכיױהרעד רהעמ ךַאנ לָאז רטּפיטנַא זַא
 ןערָאװעג ט'מס'רעפ ,ןעמעלַא טסּואוועּב ןעװעג זיא סע יװ טול ,זיא סָאװ ,רעטָאפ

 .ָאלקעּב וצ טָאטשנָא ;ץסויּפמוּפ ןופ טרהעקעגּכָא ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד |
 "רעד וצ טָאטשנָא ןוא רעדורּב ןייז וצ ענונּב תוירזכַא ס'ָאיפיצס ףיוא ךיז ןעג
 -היא סע ןעמעװ טימ ךיז ןעגירקוצ טינ ,ךיז ףיֹוא תונמחר טינ רהעמ ןעקעו
 ןוא ן'סוגקרוה ןעגעק רעגָאלקנָא רעלַאמרָאפ סלַא ןעטָארטעגסױרַא סונגיטנַא זיא
 יז ןעּבָאה ,ן'ראזעצ רַאפ טנָאלקעּב ךיז רע טָאה ,טכער עלַא ןעגעק ,רטפיטנַא
 .עּב ךיז  ןענייז ןוא . ,דנַאלרעטָאפ ןופ ןעּבירטעגסױרַא רעדירּב ענייז ןוא םהיא
 ןעּבָאה ייז ּבױא ןוא .תירזכַא ןוא טײקגידרעּפָאה טימ קלָאפ ןעגעק ןעגנַאג
 ןָאטעג סָאד יז ןעּבָאה ,םירצמ ןיא גירק ם'ניא ןעגנולײטּבָא:ספליה טקישעג
 טַאהעג ארומ ןעּבָאה ייז תמחמ רָאנ ,ן'רַאזעצ וצ טייקנעּבעגעגרעּביא תמחמ טינ
 - ךוא םהיא וצ ךיז ןעטלַאהרעּפ ןעכילדנייפ ןעגידרעהירפ רעייז רעּביא םהיא רַאפ
 רעגידרעהירפ רעד ןופ דנעה יד ךיז ןעשַאװ ןייר טלָאװעג ןעכָאה ייז תמחמ
 ,ץסויּפמוּפ טימ טפַאשדניירפ

 ,ףײל ןופ רעדיילק יד ךיז ןעסירעגּבָארַא רטּפיטנַא טָאה טלָאמעד
 ןעזייװעּב וצ ידכּב, :טגָאזעג טָאה ןוא ןעדנואו ךס ענייז ףיוא ןעזיװעגנָא טָאה
 בוא וליפַא -- ,דײר ךס ןייק רָאג רע ףרַאדעּב ,ן'רַאזעצ וצ טּפַאשיײרטעג ןייז
 רעּביא רָאנ ,ןעדייר םהיא רַאפ ךיוה גונעג ביל ןייז טעװ ,ןעגייוש טעװ רע
 ןהוז ַא זיא סָאװ ,רע :טײקסײרד סע'סונגיטנַא סָאד זיא ,םמוּתשנ ןיא רע סָאװ

 ןעמוקעּב טָאה סָאװ ,רע ,ריטרעזעד ןעשימור ַא ןופ ןוא דנייפַא ס'מיור ןופ -
 --,דרומ ַא ןופ טסיײג םעד ןוא רעטקַארַאכ ןעגיחורמואינַא רעטָאפ ןייז ןופ השוריּב
 ,רעריגער ןעשימיור ן'רַאפ ןעשנעמ ערעדנַא ןעגָאלקוצנָא הזעה יד ךָאנ טָאה רע
 טיצ רעד ןיא ,הבדנ לעקיטש ַא ץ'רַאזעצ ןופ ןעמוקעּב וצ ךָאנ טנעכער רע
 ךױא .ןעּבעל ךָאנ טבײלּב רע סָאװ ,ןעהירפ ךיז טפרַאדעּב טָאה רע סָאװ
 . ףיז טגיטױנ רע סָאװ ,םעד תמחמ טינ הלשממ רעד וצ רע טּבערטש טציא
 טייקכילגעמ ַא ןעּבָאה וצ ידּכ ,םעד ּבעילוצ ןיולּב רָאנ ,רהיא ןיא קרַאטש יױזַא
 ןעדָאש םוצ הלשממ ןייז ןעכױרּבעג וצ ןוא ןעדיא יד ן'רעדורוצפיוא רעדיוו
 ,ףעּבעג םהיא יז ןעלעװ סָאװ ,עגינעי יד ןופ

 טנעקרענָא רחעמ ךָאנ רע טָאה ,טרעהעגסיוא סָאד טָאה רַאזעצ זַא 3
 רע טָאה ץרטּפיטנַא ןוא ,הלודג הנוהּכ רעד ףױא טכער סָאד ן'סונקרוה רַאפ
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 רטּפיטנַא ,רָאנ ליו רע עלעטש עכיוה רעסָאװ ,ןעּפיײלקוצסױא ךיז טגיילעגרָאפ
 טלָאמעד .יז טיג סע רעװ ,םעד גנוניולעּב יד ןעמיטשעּב וצ ט:ָאלעגרעּביא טָאה
 ץנַאג רעּביא (רָאטַארוקָארּפ) רעטלַאװרעּפ ץ'רַאפ טמיטשעּב רַאזעצ םהיא טָאה
 ןרעיומ ע'בורח יד ןעיוּבוצסױא טּבױלרע םעד ץוח םהיא טָאה ןוא הדוהיי תוכלמ
 טָאה רע סָאװ ,דסח םעד ןעגעװ (בתֹּכ) טקַא םעד .טדָאטשנערָאּבעג ןייז ןופ
 סע לָאז ןעמ ידכּב ,םיור ןייק טקישעגּבָא רַאזעצ טָאה ,ן'רטּפיטנַא טימ ןָאטעג
 ףַאּפ רכז ַא סלַא ,םוילָאטיּפַאק ןיא ןעלעטשקעװַא ןוא לעװָאט א ףיוא ןעצירקסיוא
 ,ןעטסנעידרעפ ס'רטּפיטנַא ןוא טייקגיטכערעג ןייז

 ךופ ץינערג םוצ זיּב ץרַאזעצ טײלעגסױרַא רטּפיטנַא טָאה ךַאנרעד 4
 טיײּברַא עטשרע ןייז .הָדֹוהי דנַאל ןיא טרהעקעגמוא רעדיװ ךיז טַאה ןוא ןעיריס
 טָאה סויּפמוּפ סָאװ ,םילשורי ןופ ןרעיומ יד ןעיוּבוצסױא יינס'פיוא ןעוועג זיא
 ,דנַאל ןעצנַאג ץרעּביא העיסנַא טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד .טכַאמעג בורח יז
 גידנעטלַאהנייַא ךיילגוצ רָאנ ,גידנעשַארטס .ןעהורנוא יד ןעליטשוצניײַא ידכּב
 .ַבעמ יד זַא ,ןעוועג עידומ םוטעמוא רע טָאה ,ץעוי:לעּצ ןעטוג ַא ןופ ןָאט םעד
 .ןוא גיהור ןוא ךילקילג ןעּבעל ןעלעװ ,ן'סונקרוה ןעּבעגעגרעּביא ןענייז סָאװ ,ןעש
 ןעּבָאה יז סָאװ ,סטוג ןוא ּבָאה רעייז ןופ ןוא םולש ןופ ןעּבָאה האנה ןעלעוו
 ךרוד ןעסעומשנייֵא ךיז ןעזָאל טעװ סָאװ ,רעּבָא רעד .טּפַאשעגנָא ךילרהע ךיז
 רענעגייא רעייז וצ זױלּב ןעּבערטש סָאװ ,םידרומ יד ןופ תומולח עטסוּפ יד
 רָאנ ,דניירפ רענעּבעגעגרעּביא ןַא טינ ןייז ,רטּפיטנַא ,רע טעװ םענעי רַאפ ,הבוט
 .ןוא רעמיור יד ןוא ןַאריט ַא רָאנ ,דנַאל ןופ רעטָאפ א טינ--סונקרוה ןוא טָאּפסעדַא
 ןעלעװ רעמיור יד תמחמ ,םיאנוש רָאנ ,רערהיפ ןוא דניירפ ןייק טינ -- רַאזעצ
 --"טכיוהרעד ןעּבָאה יז ןעמעוװ ,ןעגינעי םעד ןעגירעדינרע וצ ןעזָאלרעד טינ
 הע טָאה טיצ רעגיּבלעזרעד ןיא .קלָאפ םעד טגָאזעגנָא רטּפיטנַא טָאה ױזַא
 "רע דלַאּביװ ,טלָאװעג סָאד ךיז טָאה םהיא יװ ,םינינע.הכולמ יד טלעטשעגנייַא
 ַא ןייז וצ םוא ךַאװש וצ ןוא ןעזָאלעגּבָא וצ זיא סונקרוה זַא ,ןהעזרעד טָאה
 רעּביא רעטלַאװרעפ ַא רַאפ טמיטשעּב רע טָאה ץ'לאזפ ןהוז ןעטסטלע ןייז ,גינעק
 צג טלָאמעד זיא סָאװ ,ן'סודרוה ,ןהוז ןרעדנא םעד ;הביבס רעד ןוא םילשורי
 .,לילג ןייק האשרה:חוּכ םענעגייא םעד טימ טקישעג רע טָאה ,גנוי רהייז -ךָאנ ןעוו

 טייהנעגעלעג ַא ןענופעג דלַאּב טָאה ,רוטַאנ עשיגרענע ןַא סלַא ,סודרוה 5
 טָאה טָאװ ,היקזח ןַאמטּפױה-רעּבױר םעד .ןעטייקגיהייפ ענייז ןעזײװּוצסױרַא

 טָאה ןוא טױטעג ןוא טּפַאװעג רע טָאה ,ןעיריס ןופ ןעצינערג יד טסיוורעפ
 תירובג רעגיזָאד רעד רַאפ .עדנַאּב ןײז ןופ ןעשנעמ ךס ַא טגיליטרעפ ךיוא-

 טדעטש ןוא רעפרעד יד ןיא .ןעװעג רַאּבקנַאד רעיײז רעיריס יד םהיא ןענייז
 דנַאל ןופ רעזיילסיוא ןַא יװ ,ןעמָאנ סע'סודרוה טּביױלעג  ןוא טמהירעג ןעמ טָאה
 ַאװעג טנַאקעּב ךיוא סודרוה זיא ,םעד קנַאד ַא .הור ןוא םולש טלעטשעגנייַא טָאה סָאװ

 ףעטלַאװרעפ ןעװעג זיא סָאװ ,רַאזעצסוטסקעס ,בורק ס'רַאזעצ ןעסיורג םעד ןער
 ,ןעיריס רעּביא

 -רעגירעד ,רע דורּב ןעטמהירעּב ןייז ןָאטכָאנ טלָאװעג טָאה לאזפ יו תויה ןוא
 .ןעגױא יד ןיא ןח ןעניװעג וצ ףיוא תוחוּכ ענייז עלַא טדנעװעגנָא רע טָאה
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 רעגיגנײהּבָאנוא ןַא טעמּכ ןעװעג זיא רע םגה .רעניױאװנייַא רע'מלשורי יד ןופ
 .ורֹּבעג וצ ןופ ןעטלַאהעגּבָא ךיז רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,טדָאטש ןופ לשומ
 קלָאפ סָאד טָאה עקַאט רעּבירעד ןוא .םישעמ עטכעלש ףיוא טכַאמ ןייז ןעכ
 עגּבָא םהיא טָאה רעכילטיא ןוא ,גינעק ַא יװ ,ן'רטּפיטנַא יירטעג טנעידעג
 ןילַא רטּפיטנַא .הכולמ רעד רעּביא רעשרעה ןעטשרעביוא םעד יװ ,דובּכ ןעּבעג
 טיײקשלַאפ םוש ןייק טָאה ןוא ץסונקרוה יירטעג ןעּבילּבעג ,רעהירפ יװ ,זיא
 .ןָאטעג טיג םהיא ןעגעק

 .האנק ןײק ןעדיימסיױא טינ ןפוא םושּב ןעמ ןָאק קילג ןיא רָאנ 6

 דובּכ ן'רעּביא טגערעגפיוא ןעװעג ןָא גנַאל ןופ דייהרעליטש ןיוש זיא סונקרוה

 רעּביא גיהורמוא ןעװעג רע זיא ץלַא ןופ רהעמ רָאנ ,טײל עגנוי יד ןופ

 ןעגנולקעג ןעּבָאה סָאװ ,רעפורסיוא עסַאמ רעד רעּביא ןוא תורובג סע'סודרוה

 .עלפ םעד ץוח .ןעטנַאק ןוא ןעקע עלַא ןיא תורובג עגיזָאד יד ןעגעוו
 ןעװעג אנקמ ןעּבָאה סָאװ ,טיילספיוה עכילטע ןעמירַאװרעטנוא ךָאנ םהיא ןעג

 יד זיא טפַאשגולק ןוא טייקגיטכיזרָאפ רעייז סָאװ ,ןהיז ענייז ןוא ץ'רטּפיטנַא
 עג ןעּבָאה טיל.ספיה יד טָא .געװ ןיא ןייטש ַא יװ ,ןעגעלעג טייל עגיזָאד
 .לַאװרעּפ יד ןעטָארטעגּבָא ךילטנעגייא טָאה ,סונקרוה ,רע, :ן'סונקרוה וצ טגָאז

 לעטיט םייּב ןעּבילּבעג רָאנ זיא ןילַא רע ןוא ,ןהיז ענייז ןוא ץ'רטּפיטנַא גנוט

 ױזַא ןעּבעל ךָאנ רע טעװ ךָאנ גנַאל יװ .טכַאמ זיא סע רעסָאװ ןהָא גינעק
 יונגעּב יז ?םיכלמ קילגמוא םענעגייא ןייז ףיוא ןעװעדָאהסױא ןוא תועט- ןיא

 .ער ןופ ןהעזסיוא םעד גינייװסיוא ןופ ןעטלַאה וצ רהעמ טינ ןיוש ךיז ןענעג

 םילשומ עטגיטכערעּבלפ יװ ,ץתמא רעד ןיא ןעװע'ּתּביילעּב ייז רָאנ ,רעריג

 סודרוה ךָאד טָאה .גינעק ןע'תמא םעד טײז ַא ןָא ןעצנַאגניא קעװַא ןעקור ןוא

 -עּב ןעכילטפירש רעדָא ןעכילדנימ ַא ןהָא ןעדיא ךס ַא טגיליטרעפ ץעזעג םעד ןעגעק

 רָאנ ,גינעק ןייק טינ ךָאנ זיא סודרוה ּבױא .ץסונקרוה ןופ ,םהיא ןופ להעפ -

 ןוא ןיד.תיּב ןרַאפ טגָאלקעגנָא ןערעװ טפרַאדעּב רע טָאה ,שנעמ-טַאוירּפ ַא

 סָאװ ,דנַאלרעטָאפ ןופ ןעצעזעג יד רַאפ ןוא םהיא רַאפ ךיז ןרעפטנערעפ

 .ןיד.תיּב ןהָא ןוא טכער ןהָא ףָארטש-טיוט ןייק ןערהיפסיוא טיג ןעזָאלרעד

 .לּכ-ףוס .ןסונקרוה טציירעגפיוא רהעמ ךָאנ ןעּבָאה דייר ינימ עכלעזַא 7
 ןעפור ןעסייהעג טָאה רע סָאװ ,טימרעד טזָאלעגסױא סעּכ ןייז ךיז טָאה ףוס
 ןייז ףיוא ךיז גידנעציטש ןוא הצע סרעטָאפ ןייז טול ,ןיד.תיּב ץ'רַאפ ץסודרוה
 יװ םעדכָאנ ,םילשורי ןײק ןעמוקעגנָא סודרוה זיא ,בצמ ןעגיטסיג
 .ןעגנולײטּבָא עשירעטילימ לילג ץנַאג ןיא טלעטשעגרעדנַאנופ רעהירפ טָאה רע
 דשוח טינ םהיא לָאז ןעמ ידכּב ,לײח ַא ןהָא םילשורי ןייק ןעגנַאגעג זיא רע
 .עגמורַא טרָאפ ךיז טָאה רע רָאנ ,ןסונקרוה ןעפרַאװּבָארַא ליו רע זַא ,ןייז
 טינ לַאּפ ןעדעי ףיוא ידכּב ,ךַאװ רעשירעטילימ רעדנעטיידעצ ַא טימ טלעגניר
 .עצ סוטסקעס רָאנ .םיאנקמ-ילעּב ענייז ןופ דנעה יד ןיא טצישעּבנוא ץנַאג ןעּביילּב
 טָאה סָאװ ןוא ץסודרוה ןופ לרוג ן'רעּביא טגרָאזעּב ןעװעג זיא סָאװ ,רַאז
 ץסונקרוה וצ טקישעג .טָאה ,דנייפ ענייז דצמ ןעטײקשלַאפ יד רַאפ טַאהעג ארומ
 ,סונקרוה .דרָאמ .ןיא גנוגידלושעּב רעד ןופ ץסודרוה ןעיירפעּב וצ להעפעּבַא
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 תמחמ יטַאיציניא רענעגײא ןיז טױל ןָאט וצ סָאד הטונ ןעװעג זיא סָאװ

 41 ירפ רַאפ טנעקרענָא םהיא טָאה ,ן'סודרוה וצ טפַאשּבעיל ןייז

 ןעגעק ןערָאװעג טיירפעּב זיא רע זַא ,טנעכערעג טָאה סָאװ ,סודרוה 8

 טינ סולשעּב ןטימ קשמד ןייק ץ'רַאזעצ סוטסקעס וצ קעװַא זיא ,ןעליוו סגינעק

 .סױרַא לָאמַא ךָאנ םהיא טעװ ןעמ וליפא ּביוא ,ןיד.תיּב ן'רַאפ רהעמ ןעמוק וצ

 ,ן'סונקרוה ןעצעהוצרעטנוא ןעּבױהעגנָא ןעשנעמ עטכעלש ןעּבָאה רעדיװ .ןעפור-

 קעװַא זיא סודרוה סָאװ ,טימרעד ןעקַארשעג םהיא ייז ןעּבָאה לָאמ סָאד ןוא

 טָאה גינעק רעד .םהיא ןעגעק ךיז רע טנעּפָאװעּב טציא ןוא רעטנערָאצרעד ַא

 ויא רענגעג רעד זַא ,טסואװעג טוג טָאה רע יװ תויה רָאנ ,טּבױלגעג סָאד

 זַא רָאנ ,ןָאט וצ סָאװ טסואװעג טינ רע טָאה רעּבירעד ,םהיא רַאפ רעקרַאטש

 רעּביא רעטלַאװרעפ ן'רַאפ ץסודרוה טמיטשעּב רעטעּפש טָאה רַאזעצ סוטסקעס

 ןעּבָאה וצ ָארומ ןעּבױהעגנָא סונקרוה טָאה טלָאמעד ,ןורמוש ןוא ןעיריסעלעק

 ןיײז רַאפ ךיוא רָאנ ,ץסודרוה וצ עּבילסקלַאפ רעד רַאפ זױלּב טיִנ

 רע טָאה קערש ןיא ןוא ,ןעסקַאװעגסױא רהעמ ךָאנ טציא זיא סָאװ ,טכַאמ

 ,לייח ןייז טימ םהיא ףױא ןעלַאפנָא ןעכיג ןיא טעװ רענעי זַא ,ךיז טכירעג

 ימירג טימ לופ ,סודרוה .טרַאנעגּבָא טינ םהיא טָאה להיפעגרָאּפ ןייז ,9

 ןעגעק ןערעװ ןעגָארטעגסױרַא טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,ןיד.קסּפ םעד רעּביא | וָאצ

 ,םילשורי ףיוא ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא לייח ַא ןעצילקעגפיונוצ טָאה ,םהיא

 ,ןַאלּפ ןייז טרהיפעגסיוא סיװעג טלָאװ רֶע ןוא .ץסונקרוה ןעצעזוצּבָארַא .ידכב

 ןעגעקטנַא םהיא סױרַא גיליײַא ןענייז סָאװ ,יועדורּב ןוא רעטָאפ ןייז ּביוא

 -עּב לָאז רע ,ןערָאװשעּב םהיא ןעּבָאה ייז ,סעּכ ןייז טליטשעגנייַא טינ ןעטלָאװ

 ;פױרַא ןוא ן'סונקרוה ןעשַארטסנָא טעװ רע סָאװ ,טימרעד המקנ ןייז ןעצינעדג

 ענייז ןיא סָאװ ,גינעק םעד ןעניושרעפ ףרַאדעּב רע ;ָארומ ַא םהיא ףיוא ןעגָאי

 םהיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד בוא .טכַאמ ַאזַא וצ טכיירגרעד רע טָאה ןעטייצ

 גײרַא ױזַא םהיא טָאה -- ןעוועג ףיסומ ייז ןעּבָאה -- ,ןיד.תיּב ן'רַאפ טגָאלקעגנָא;

 טרעטנָאלּפרעפ לעסיּב א ןירדהנס ן'רַאפ סעצָארּפ סע'סודרוח טימ השעמ יד זיא ַאז (

 .ניג שינ זיא רָאװ ,רוקמ א ןעבירטעגרעביא  ,ךילרעפניישעב ,ָאד טָאה סופיסוי .טהיירדרעפ ןוא

 ,(קשמד ןופ סָאַאלָאקיג רעקירָאטסיה-ףיוה סע'סודרוה ןופ טפירש יד ,אמתסמ) ן'סודרוה רַאפ גיצ

 "רעד םהיא טָאה סודרוה סָאװ ,היקוח רעד :ױזַא ןעװעג השעמ יד זיא ן'תמא רעד ןיא

 'טינ רעד ןענעק ןעװעג דרומ טָאה סָאװ ,ָאירטאּפ א ןעװעג סָאד זיא ,טפשמ א ןהָא טע'גרה

 עלא .ןירדחנס ן'ראפ ןעלעטש טזומעג ךיז טָאה סודרוה .ןהיז ס'רטּפיטנַא ןופ הלשממ רעכילצעזעג

 ןעטנעידרעפ םעד םהיא ןעגעק ןעגָארטוצסױרַא ןעקָא-שעג ךיז ןעּבָאה ןירדהנס םינופ רעדילגטימ

 ענייז טומ ןעבענעגוצ טָאה .ןוא גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא ןעפָא טָאה היעמש ןײא טינ רהעמ :קטּפ

 רָאג ,ןערָאװעג טּפשמ'רעפ סיװעג טלָאװ סודרוה .ץעזעג ן'טיול ןָאט ןעלָאז ײז ,םירבח עגירעביא

 .ַאטשעג סודרוה זיא ץוש רעַײז רעטנוא סָאװ ,רעמיור יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רעכלעוו ,סונקרוה

 טײקכילגעמ יד ן'סודרוה ןעצעגעג לייװרעד טָאה ןוא ןירדחנס ם'נופ גנוציז יד טגײלעגבָא טָאה ,ןַעֶג

 ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק השעמ רעד ןעגעװ גנולהײצרע עיונעג א ,םילשורי ןופ ןעפיולטנַא וצ

 ,עטכישעג עשידיא ס'וװָאנּבוצ
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 רעד רַאּבקנַאד ןייז רע ףרַאדעּב ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,זיא ,סעּכ ןיא טכַארּבעג
 רָאנ רע טעװ טינ םאּב ,ןעמונעגּבָארַא דלוש יד םהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפ
 ינוא ןייז רע טעװ רעּבָא גנואיירפעּב ןייז רַאפ ;סטכעלש סָאד רַאפ ןעלהַאצּבָא
 'טניפעג המחלמ רעד ןופ גנַאגסױא רעד זַא ,ןעקניידעג ךיוא זומ ןעמ .רַאּבקנַאד
 לייח רעד ןינע ןעטכערעגמוא ןַא ןיא זיא רעּבירעד ןוא ,דנַאה ס'טָאג ןיא ךיז
 ףייז טינ ,סודרוה ,רע ןַאק ,טקנופדנַאטש םעד ןופ גידנעהײגסױרַא .הֹּכ ןהָא
 סָאװ ,גינעק ןעגעק דנַאה ןײז ףױא טּבױה רע תמחמ ,ןוחצנ ןייז ןיא רעכיז
 ,תובוט ןָאטעג טפָא םהיא טָאה סָאװ ,ןעסקַאװעגסיוא רע זיא םענייאניא םהיא טימ
 רע טָאה טציא ּביוא ןוא ;ךילדנייפ םהיא וצ ךיז ןעגיוצעּב טינ לָאמ ןייק טָאה ןוא
 ךיֵא ,טייקגיטכערעגמוא ןופ ןעטָאש ַא ,ץסודרוה ,םהיא וצ עגונּב ןעזיװעגסױרַא
 ,םיצעוי עטכעלש ןופ ןעשינעדײרניײַא יד תמחמ יװ טינ רהעמ סָאד

 .,טימרעד טנעגונגעּב ךיז טָאה ןוא ןעדײרנייַא ךיז טזָאלעג טָאה סודרוה
 -ענ ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ןוא ,טּפַארק ןייז קלָאפ םעד ןעזיװעּב טָאה רע סָאװ
 .ןעגנוּבערטש ענייז ןופ לעיצדנע םוצ ןעמוקעגוצ רעטנעה

 .תומחלמ ןוא תומוהמ ןעמוקעגרָאפ ַאעמַאּפַא ייּב ןענייז טייצ רענעי ןיא - .0
 ,רעגנײהנַא ןַא סע'סויּפמוּפ ,סוסַאּב סויליצעצ סָאװ רַאפרעד ,רעמיור יד ןעשיווצ
 --עײמרַא ןייז טּפַאכרעפ ןוא ,ץ'רַאזעצ סוטסקעס טע'גרה'רעד טייקשלַאפ ךרוד טָאה
 רַאפ ןייז םקונ ךיז טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,טײלטּפױה:סגירק ערעדנַא סרַאזעצ רָאנ
 ..ן'סוסַאּב ףיוא ןעלַאפעגנָא ןעטפערק עטגינייארעפ טימ ןענייז ,דרָאמ ןעגיזָאד םעד
 'טָאה ןוא ,ןהיז ענייז ךרוד ןעגנולײטּבָא-ספליה טקישעג רטּפיטנַא טָאה יז וצ
 .םעד וצ :סרַאזעצ עדייּב יד וצ טּפַאשדניירפ ןייז ןעזיװעגסיױרַא ןפוא ַאזַא ףיוא
 / ףָאנ טָאה המחלמ יד .טּבעלעג ךָאנ טָאה סָאװ ,םעד וצ ךיוא יװ ,ןעטע'גרה'רעד
 טָאה סָאװ ,סוקרומ ןעמוקעגנַא זיא ןעילַאטיא ןופ ןענַאװ זיּב ,טרעודעג ץלַא
 | .טרָא סע'סוטסקעס ןעמונרעפ

 ,לעטיּפַאק רעטפלע
 ,ן'רטּפיטנַא ט'מס'רעפ ךילַאמ -- .ןעיריס ץנַאג רעביא רעטלַאװרעפ טרעװ סודרוה

 ,טיוטעג ןײלַא רע טרעװ רַאפרעד רָאנ

 "5 ןעכָארּבעגסױא רעמיױר יד ןעשיװצ זיא טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 1
 טיײקשלַאפ ךרוד גנולצולּפ ןעּבָאה סוטורּב ןוא סויסַאק תעשּב ,המחלמ עסיורג
 ךעּביז טימ) רהָאי יירד טגיטלעװעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,(1ץרַאזעצ טיוטעג
 יעצ ַא ןוא תומוהמ עכילקערש ןעפורעגסורַא טָאה דרָאמ רעגיזָאד רעד .םישדח
 ןעגיואועּב ןעּבָאה ןעקעװצ עכילנעזרעפ ,טייל ע'בושח יד ןעשיווצ גנוטלַאּפש
 -יערג טגָאזעגוצ טָאהסָאװ;,ײטרַאּפ רענעי וצ רעדָא ,רעד וצ ןהייטשוצוצ ןעכילטיא
 ןעהיצוצרעּבירַא ידכּב ,ןעיריס ןייק ןעמוקעג סויַאק זיא טלָאמעד .תובוט ערעס

 ,טסירק רַאפ 14 רהָאי ןיא (1
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 רע יװ םעדכַאנ .ַאעמַאּפַא ייּב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לייח םעד דצ ןייז ףיוא
 יד ןעשיװצ ךיוא יװ ,ן'סוסַאּב ןוא ץסוקרומ ןעשיװצ טכַאמעג םולש ָאד טָאה
 ַאעמַאּפַא טיירפעּב רע טָאה ,דנַאנַא ןעשיוצ ןעטירטשעג ןעּכָאה סָאװ ,ןענַאיגעל
 ןײלַא רע זיא ײמרַא רעטגינייארעפ רעד ןופ שארּב ןוא ,גנורעגעלעּב רעד ןופ
 .ּבָא ןוא זניצ ןעמונעג םוטעמוא טָאה ןוא טדעטש יד רעּביא ןערהָאפעגמורַא
 ,רועיש ַא ןהֵא ןעגנולהָאצ

 -עגפיורַא ןעמ טָאה ייז ףיוא -- ןעדיא יד וצ טייצ יד ןעגנַאגרעד זיאס 2
 רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה סָאװ ,רטּפיטנַא ,ןעטנעלַאט 700 ןעלהַאצעּב וצ טגייל
 עגיזָאד יד ןעּביײלקפיונוצ טמַאזעגמוא ןעסייהעג טָאה ,סעקנושַארטס סע'סויסַאק
 ,ן'כילַאמ וליפא ךיוא ייז ןעשיװצ ,םיבורק ענייז עכילטע ןוא ןהיז ענייז -- עמוס
 ןיז ןעװעג זיא סירג ױזַא - אנוש רעכילנעזרעּפ ןיז ןעװעג זיא סָאװ
 סָאװ ,סודרוה ןעוועג זיא טלעטשעג ןעדירפוננ ן'סויסַאק טָאה סָאװ רעטשרע רעד .טיוג
 טָאה רעכלעוו ,לילג ןופ קלח ןייז טלעטשעגוצ ךילנעזרעּפ טמַאזעגמוא םהיא טָאה
 .סַאק טפיוקעגנייא ךיז סודרוה טָאה טימרעד .ןעטנעלַאט 100 ןעפָארטעּב
 רעיז רַאפ טלעדַאטעג סויסַאק טָאה עגירעּביא יד ןוא .טפַאשדניירפ סע'סוי
 טדעטש םצע יד וצ סעּכ ןייז ןעזָאלעגסױא וליפא טָאה ןוא טייקכילטקניּפנוא
 רעטייווצ רעד ןופ טדעטש ערעדנַא ייווצ ןופ ןוא סואמע ,אנפוג ןופ רעניואוונייא יד
 ץ'כילַאמ זַא ,טייװ ױזַא ןעגנַאגרעפ זיא ער טכענק רַאפ טכַאמעג רע טָאה הגרדמ
 ךילעמַאּפ יֹזַא טּבײלק רע סָאװרַאפ ,ףָארטש.טיוט טימ טעשַארטסעג רע טָאה
 ןופ ןוא םהיא ןופ גנַאגרעטנוא םעד טדנעװעגּבָא טָאה רטּפיטנַא רָאנ .זניצ םעד

 טליטשעגנייַא ךילגעמ יװ ךיג ױוזַא טָאה רע סָאװ ,טימרעד טדעטש עגינייא ךָאנ -
 | .ןעטנעלַאט 100 ךרֹוד סעּכ סע'סויסַאק

 ןעזיװעגסױרַא טינ ךילאמ טָאה ,קעֹװַא זיא סויסַאק יװ םעדכָאנ 3
 טכַאמעג ,טרהעקרעפ ,טָאה רע .ץרטּפיטנַא וצ עגונּב טײקרַאּבקנַאד םוש ןייק
 ןייא טינ םהיא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םענעי ןופ ןעּבעל ן'פיוא ןעלַאפוצנָא יו ןַאלּפ ַא
 סָאװ ,ןעגינעי םעד ןרעטייװרעד וצ טהימעג ךיז טָאה ןוא ,טעװעטַארעגבָא לָאמ
 סָאװ ,רטּפיטנַא .סנעכערּברעפ ענייז ןיא רעטש ַא גידנעטש םהיא ןעװעג זיא
 - ,דשח ַא טסילפעגנייַא םהיא ןיא ןעּבָאה דנייפ ם'נופ טייקשלַאפ יד ןוא חכ רעד
 וצ ךיז ןעטיירגוצ ןוא לייח ַא ןעּביײלקוצפיונוצ ידכּב ,ןדָי םעד רעּבירַא זיא

 רענעלּפ ענעטלַאהעּב ענייז זַא ,ןהעזרעד טָאה ךילַאמ זַא ןוא ,דנַאטשרעדיװ
 ןערַאנוצּבָא הּפצוח ןייז ךרוד ןענַאטשרעּפ רע טָאה ,ןערָאװעג טקעלּפטנַא ןענייז
 ןה ,םילשורי ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ן'לאזפ ןה ,ןהיז ס'רטּפיטנא
 ײז טָאה רע .ליח ןעצנַאג ם'נופ רערהיפנָא רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ץסודרוה
 .נעגנָא ךיז ןעּבַאה ייז זַא ,תועובש ןוא תומרח ענייז ךרוד טדנעלּברעפ יֹוזַצ
 רטּפיטנַא טָאה לָאמַא ךָאנ .יועטַאפ רעייז ןוא םהיא ןעשיווצ םולש ןעכַאמ וצ ןעמ
 ןעגיטלַאמעד ןייּב ט'לעופשעג טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,טעװעטַארעגּבָא טהיא
 טָאה רע ןעמעוו ,ן'כילַאמ ןעניושרעפ לָאז רע ,ן'סוקרומ ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ
  .רעטקַארַאכ ןעגיהורנוא ןייז רעּביא ןעטיוט וצ העדּב טָאהעג

 ןעגני םעד ןופ ףמַאק רעד ןעכָארבעגסױא זיא יטייצ רענעי ןיא 4
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 .ניא טָאה רעטצעל רעד .סויסַאק ןוא סוטורּב ןעגעק ן'סוינָאטנָא ןוא (1 רַאזעצ

 *עּב ַא יװ תויה ןוא ,ןעיריס ןיא לייח ַא ןעּבילקעגפיונוצ ץסוקרומ טימ םענייא
 רעד רַאפ ןעּבָאה טפרַאדעּב ןעּבָאה יז סָאװ ,ןעלטימ יד ןופ לייט ןעדנעטייד
 .עּב םהיא יז ןעּבָאה רעּבירעד ,סודרוה טלעטשעגוצ ייז טָאה ,המחלמ רעגיזָאד

 ןעּבעגעג םהיא ןעּבָאה ןוא ןעיריס ץנַאג רעּביא רעטלַאװרעּפ ן'רַאפ טמיטש

 ןופ ףוס ץכָאנ טגָאזעגצ וליפא םהיא טָאה סויסַאק .יירעטייר ןוא קלָאפסופ

 יד .הדוהיתוכלמ רעּביא גיגעק ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ וצ המחלמ רעד
 םהיא ףױא טָאה טָאװ ,טפנוקוצ עדנעצנעלג יד ןוא סע'סודרוה טכַאמ עגיזָאד

 רַאפ ארומ סיוא .גנַאגרעטנוא סרעטָאפ ןייז ןופ הּבס יד ןעװעג ןענייז ,טרַאװעג

 ךילַאמ טָאה ,ןעסקַאװעג רהעמ ץלַא זיא סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאד ם'נופ הלודג רעד

 .נַא ןע'מס'רעפ לָאז רע ,רעקניישנייװ סגינעק םעד ןופ םענייא טפיוקעגרעטנוא

 רעגיזָאד רעד ,םישעמ עסיורג ענייז ןעטימ ןיא ,ןעּברָאטשעג זיא וזַא ,ן'רטּפיט

 . רע .הלשממ ןייז ןעקנַאדרעפ וצ םהיא טַאהעג טָאה סונקרוה סָאװ ,ןַאמ רעגיטכעמ

 .ןעכערּברעפ ס'כילאמ ןופ ןּברק ַא סלַא טײצלָאמ ַא ןופ טייצ רעד ןיא ןעּברָאטשעג זיא

 סָאװ ,קלָאפ ןופ ןרָאצמירג םעד ןעליטשנייַא טנַאקעג טָאה ךילַאמ 5

 סָאװ ,םעדכרוד--,ן'רטפיטנַא ט'מס'רעפ סָאד טָאה רע זַא ,ןעװעג דשוח םהיא טָאה

 רע יװ תויה רָאנ .ןירעד לײטנָא ןַא סיּפע טָאה רע זַא ,טנעקײלעגּבָא טָאה רע

 טָאה רעּבירעד ,גיטליגכיילג .ןעּביילּב טינ טעװ סודרוה זַא ,ןהעזעגסוארָאפ טָאה
 רעד ןיא ןוא .עטנעּפָאװעּב-רעװש ךרוד לייח ןייז טרעסערגרעפ גיטייצכיילג רע
 המקנ ןעמענ וצ ידכּב ,לייח ַא ןופ שארּב ןעמוקעג דלַאּב סודרוה זיא ןע'תמא
 .עג םהיא טָאה סָאװ ,לאזפ רעדורּב ןופ הצע רעד טול רָאנ .רעטָאפ ןייז רַאפ

 ןייז וצ ףדור ןעפָא ןעּבױהנָא טעװ ,סודרוה ,רע ּביוא זַא ,ןהייטשרעפ וצ ןעּבעג

 טרעהעגסיוא לייורעד סודרוה טָאה ,קלָאפ סָאד ןעציירפיוא רע ןָאק ,ן'כילַאמ
 טָאה רעטָאפ םעד} .דשח ןייז ןופ טגָאזעגּבָא ךיז םינפל טָאה ןוא תונעט ענייז

 | ,היול עגיטרַאסױרג א טכַאמעג רע

 טשרעהעג טלָאמעד ןעּכָאה סע ואוו ,ןורמוש ןייק קעװַא סודרוה זיא ךָאנרעד .6

 .טנעהָאנ םוצ רע זיא ךָאנױעד .הור טרָאד טלעטשעגנייַא טָאה ןוא ,תומוהמ-סקלָאפ

 ןייק ןעמוקעגנָא רעדיװ לייח ןעטנעּפָאװעּב-רעװש ןייז ןופ שארּב בוט.םוי ןעט

 , ןעמוק סע'סודרוה רָאפ טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,הצע ס'כילַאמ טול ,םילשורי

 .היפניירַא טינ לָאז רע ,להעפעּב ַא ןעגעקטנַא םהיא טקישעגסורַא סונקרוה טָאה

 וק םוצ ךיז ןעגילייה רענױאװנייַא ערהיא סָאװ ,טדָאטש ןיא עדמערפ ןייק ןער

 'עּב ם'נופ ויטָאמ ן'פיוא ןה טקוקעג טינ טָאה סודרוה רָאנ .בוט-םוי ןעגידנעמ

 .עגסיורא זיא להעפעּב רעגיזָאד רעד ןעמעוװ ןופ ,ןָאזרעּפ רעד ףיוא ןוא להעפ

 רעדיװ זיא ךילַאמ ,טדָאטש ןיא ןעטָארטעגנײרַא טכַאנ-ייּב זיא ןוא ,ןעגנַאג

 - סודרוה .ן'רטּפיטנַא ןענייװעּב וצ רעטיּב ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא םהיא וצ ןעמוקעג

 טנָאקעג טיקגיריװש טימ טָאה רע םגה ,םהיא רַאפ טלעטשרעפ ךיוא ךיז טָאה

 סרעטָאפ םעד ןעגעװ ט'רסמ'עג רע טָאה אפוג ָאד רָאנ .סעּכ ןייז ןעטלַאהנייַא

 טַאהעג טנייפ יײס.יװ.ײס טָאה סָאװ ,ןסויסַאק וצ ףעירּב ַא ןיא גנודרָאמרע

 ,רסיק-סוטסוגווא (1
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 ןעמענ המקנ לָאז רֶע ,ץסודרוה ןעפורעג סויסַאק טָאה רעפטנע ןייז ןיא ,ן'כילַאמ

 ענייז להעפעּב ןעמייהעג א ןעּבעגעג רע טָאה גיטייצכיילג ןוא ,רעטָאפ ןייז רַאפ

 ןעגזָאד םעד ןָאטּבַא ץסודרוה ןעפלעה ןעלָאז ייז ,(ןעריציפָא) ןענוּבירט-סגירק

 ,טייקגיטכערעג ןופ טקַא

 ןעּבָאה ,(היקדול) ַאיקידָאַאל ןעמונעגנייַא טַאהעג טָאה סויסַאק רָאנ יװ 7

 ףעצנַארק ןוא תונתמ טימ םירש םהיא וצ ןעמוק וצ םוטעמוא ןופ ןעּבױהעגנָא

 טָאה סָאװ ,ךילַאמ .המקנ ןייז ראפ טמיטשעּב סודרוה טָאה טנעמָאמ ןעגיזָאד !םעד

 ןעטָאלשעּב טָאה ןוא ןיימ ןייז ןענַאטשרעּפ טָאה ,רוצ ןיא טלָאמעד ןענופעג ךיז

 ןענופעג ךיז טָאה רענעי ּואְװ ,רוצ ןופ ןהוז ןייז ןעקישוצקעװַא דייהרעליטש

 עגַאל עטלעפייווצרעפ ןייז .הדוהי דנַאל ןיא ןעפיולטנַא וצ ןיילַא ןוא ,ןוּכשמ סלַא

 ,טסואועג טָאה רע יװ תויה : רענעלּפ ערעטיירּב ךָאנ טסילפעגנייַא םהיא טָאה

 רע טָאה רעּבירעד ,ן'סוינָאטנַא טימ המחלמ רעד ןיא ןעמונרעפ זיא סויסַאק זַא

 יד ןעגעק ןייז וצ דרומ קלָאפ םעד ןעדיירוצ ןענַאק טעװ רע זַא ,טפַאהעג

 ןטונקרוה ןעפרַאװּבָארַא הימ רעגנירג טימ ןענָאק רע טעװ ךָאנרעד ןוא ,רעמיור

 .הדוהי-תוכלמ ןיא גינעק ןערעװ ןײלַא ןוא

 ,רענעלּפ ענייז ןערהיפוצסיוא ןעװעג טרעשעב טינ זיא םהיא רָאנ 8 |
 םענייאניא ןעדַאלעגנייַא םהיא טָאה ןוא ןַאלּפ ןייז ןהעזעגסיוארָאפ טָאה סודרוה
 טָאה ,ןעמוקעג ןענייז טסעג יד זַא .טײצלָאמ ַא ףיוא ךיז וצ ץ'סונקרוה טימ

 יװ טקישעגקעװַא םהיא טָאה ןוא רענעיד ענייז ןופ םענייא ןעפורעג סודרוה

 רעד ןיא רָאנ .טײצלָאמ רעד רַאפ ץלַא ןעטיירגוצוצ תוחילש ַא טימ טש'רמולּכ

 גידנעקניידעג .ןעטלַאהעּב וצ ךיז ןענוּבירט יד ןעלהעפעּב ֹוצ ידכּב , ןעיתמא
 .עגסױרַא ,ןעדרעװש טימ טנעּפָאװעּב ,ןענוּבירט יד ןענייז ,להעפעב סע'סויטַאק

 ,ן'בילַאמ טלעגנירעגמורַא ייז ןעּבָאה ָאד .וצ גערּב .םֹוצ טדָאטש ץ'רעטניה ןעגנַאג

 ַאזַא טּפַאחעגנָא טָאה ץסונקרוה .טוטעג ןוא ןעדנואוו ךס ַא םהיא טכַאמעגנָא

 ןעמוקעג הימ טימ ךָאנרעד זיא רע זַא .תושלח ןיא ןעלַאפעג זיא רע זַא ,קערש

 .ץכילַאמ טיױטעג טָאה סע רעװ ,ן'סודרוה ייּב ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה ,ךיז וצ

 טָאה ,"להעפעּב טע'סויסַאק / :טרעפטנעעג טָאה ןענוּבירט יד ןופ רענייא זַא ןוא

 ןײמ ןוא ךימ טעװעטַארעג סויסַאק טָאה ,ױזַא בוא :טדערעגסױרַא סונקרוה

 ךילרהעפעג ןעװעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא טגיטייזעב טָאה רע תמחמ ,דנַאלרעטַאפ

 סונקרוה עקַאט טָאה יצ :ןעמיטשעּצ טנָאקעג טינ טָאה ןעמ ."ןעדייּב זנוא רַאפ

 טדערעג טָאה רע רעדָא ,טניימעג טָאה רע סָאװ ,סָאד תמא ןא טימ טגָאזעגסױרַא

 ןפוא ַאזַא ףױא טָא .טקַא םענענָאטעגּבָא םעד טימ ךיז גידנענעכערד ,ארומ סיוא

 | ,ן'כילַאמ ןָא ןעועג םקונ ךיז סודרוה טָאה

 .לעטיּפאק רעטפלעווצ
 "עב ןערעװ סודרוה ןוא לאזפ ,ן'סונגיטנַא --- סודרוה ןוא ,ן'סקילעה חצנמ זיא לאזפ

 | ,ןעכרארטעט רַאפ ן'סוינָאטנַא ךרוד טמיטש

 רעדיװ םילשורי ןיא ןענייז ,ןעיריס ןופ קעװַא ןיא סויסַאק יװ םעדכַאנ ,1 |

 ןופ שארּב ןעטָארטעגסױרַא זיא סקילעה רעסיװעג ַא .ןעהורמוא ןעכָארּבעגסױא

453 -- 
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 ,גנודרָאמרע ס'כילאמ רַאפ ץסודרוה ןָא המקנ סיוא ידכּב ,ץלאזפ ןעגעק לייח ַא !
 ,ןסויּבַאפ ייּב ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,סודרוה .רעדורּב ןייז ןעפָארטשעּב וצ
 ןיוש לאזפ טָאה לייוורעד .טרעטשעג ןירעד םהיא טָאה טײקנַארק ַא רָאנ ,ףליה וצ רעֶדורּב ןייז ןעמוק וצ העדּב טַאהעג ןיוש טָאה ,קשמד ןופ טנַאדנעמָאק םעד
 .רּואוורָאפ טכַאמעג טָאה רע .ץסקילעה ןעװעג חצנמ טּפַארק רענעגייא ןייז טימ
 .רעֿביא טָאה ןוא דצ סע'סקילעה ףיוא ןענַאטשעג זיא רע סָאװרַאפ ,ן'סונקרוה ןעפ
 טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעדורּב ס'כילַאמ ןופ תושר ם'ניא ןעגנוטסעפ יד ןעזָאלעג
 .הדצמ ,ייז ןעשיווצ עטטקרַאטש יד ךיוא םעד ןעשיװצ ,ןעמונעגנייַא יז ןופ ךס ַא

 טנַאקעג טינ:טשיגרָאג רעּבָא רענעי טָאה טכַאמ סע'סודרוה ןענעק
 .סױרַא ףּכיּת רע טָאה ,ןערָאװעג טגוזעג זיא סודרוה רָאנ יװ םורָאװ .ןערהיפסיוא
 ץסודרוה ייּב ךיז טָאה רע יװ תויה רָאנ .ּבױר ןייז דנעה ענייז ןופ ןעסירעג
 - ,חדצמ ןופ ןהײגקעװַא יירפ ןעזָאלעג םהיא סודרוה טָאה ,ןעטעּבעג קרַאטש

 ןָאירַאמ ,רֹוצ ןופ ןַאריט םעד לילג ןופ ןעּבירטרעפ סודרוה טָאה ךָאנױעד
 סָאװ ,םירוצ יד .ןעגנוטסעפ עגיטרָאד יירד ןעמונעגנייַא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ
 ןוא ןעּבעל ןעזָאלעג רע טָאה ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאפעג ןעמֹונעג טָאה רע
 טָאה םעדכרוד .תֹונּתמ טימ םיהַא טקישעגּבָא וליּפַא רע טָאה ייז ןופ עכילטע
 ײפ יװ טקנוּפ ,רוצ ןופ רעניואוונייַא יד ייּב טכַאמעג טּבעילעּב ױזַא ךיז רע
 הלשממ ןייז ןעמוקעּב טָאה ןָאירַאמ םגה .טסַאהרעּפ ןעוועג רע זיא ןַאריט םעד

 ענילק עכלעזַא ףיוא ןעיריס ץנַאג טלײטעגדעדנַאנופ טָאה סָאװ ,ן'סויסַאק ןופ
 .רעטנוא ,ץסודרוה וצ האנש תמחמ ,רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,רעמיטנעטשריפ
 רהעמ ךָאנ ןָאטעג רע טָאה סָאד ןוא ,ץסונגיטנַא ,ןהוז ס'לוּבוּתסירַא טציטשעג
 לָאז רע ,ןסויּבַאפ ןעגיואוועב דלעג ךרוד טָאה רעטצעל רעד סָאװ ,רַאפרעד
 וצרעד ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עלַא ,הכולמ יד ןעמוקעּב וצ קירוצ ןעפלעה םהיא
 ,ןתוחמ ַא רענייז ןעוועג זיא סָאװ--ימלּת ןעּבעגעג ן'סונגיטנַא טָאה ,ןעוועג גיטיוג

 ,המחלמ ןיא ןעטָארטעגסױרַא סודרוה זיא םיאנוש עגיזָאד יד ןעגעק 3
 ןעבירטרעפ טָאה ןוא הדוהי דנַאל ןופ ןעצינערג יד ייּב ןעועג חצנמ יז טָאה
 עלַא ּואו ,םילשורי ןייק טרהעקעגמוא קירוצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,ץ'סונגיטנַא
 רעטציא .המחלמ רעגיזָאד רעד ןיא תורובג ענייז רַאפ טסירגעּב םהיא ןעּבָאה
 .ץגעּב ,טַאהעג ּבעיל טינ רעהירפ םהיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ךס ַא ךיוא ןעּבָאה
 םורָאװ .ןּתוחמ ַא רענייז ןערָאװעג זיא סונקרוה תמחמ ,ךילדניירפ םהיא טנעג
 .דנַאל ןופ ענערָאּבעגניַא יד ןופ יורפ ַא ןעמונעג טַאהעג סודרוה טָאה רעהירפ
 יד ןוא ,עגיד'טחוימ ץנַאגַא ןעװעג זיא החפשמ רהיא סָאװ ,סירָאד ןעמָאנ ן'טימ
 / ףיז רע טָאה רעּבָא טציא .רטּפיטנַא ןהוז ַא ןערָאּבעג םהיא טָאה יורפ עגיזָאד
 ןוא ,ן'רדנסּכלַא ,ןהוז ס'לֹוּבוּתסירַא ןופ רעטכָאט יד ,ןע'מירמ טימ ט'סנק'רעפ
 ,גינעק ןופ בורק ַא ןערָאװעג רהיא ךרוד רע זיא ױזַא .לעקינייא ןַא סע'סונקרוה

 רַאזעצ זיא ,(ןיפיליפ ייּב הלּפמ יד ןעמוקעב טָאה סויסַאק יװ םעדכַאנ 4

 ,טסירק רַאפ 42 רהָאי ןיא (
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 עג ןענייז ָאד .ןעיזַא ןייק סוינָאטנַא ןוא ןעילַאטיא ןייק קעװַא (רסיק-סוטסוגיוא)

 ןעשיווצ .תוכולמ ענלעצנייא עלַא ןופ םיחולש ןעיניטיּב ןייק ן'סוינָאטנַא וצ ןעמוק

 רעּביא טגָאלקעּב ךיז ןעּבָאה סָאװ ןעדיא ע'בושח ןעװעג ךיוא ןענייז םעד

 ערעייז ןיא הלשממ עצנַאג יד טּפַאחעגנײרַא ןעּבָאה ייז סָאװ ,ץ'סודרוה ןוא ן'לאזפ

 .לעטיט רעגידובּכּב רעד יװ ,ןעּבילּבעג טינ רהעמ זיא ץ'סונקרוה ייּב ןוא ,דנעה

 ךיז רע טָאה תונּתמ ערעײט ךרוד ןוא ןעמוקעג דלַאּב זיא סודרוה ךיוא רָאנ

 טרָאװ ןייק וליּפַא רענגעג ענייז טָאה רענעי זַא ,ן'סוינָאטנַא וצ טע'פנח'עגוצ יֹוזַא

 .הלועּפ םוש ַא ןהָא ןערהָאעּבָא טזומעג יז ןעּבָאה ױזַא ,ןעדיירסיוא טזָאלעג טינ

 עטסנעהעזעגנָא יד ןופ טרעדנוה ןעמוקעג ןענייז לָאמא רעדיוװ רעּבָא .5

 םהיא טָאה עּבעיל יד סָאװ ,ןסוינָאטנַא וצ היכויטנַא ןעּבעג ענּפַאד ןייק ןעדיא
 .עטס'בושח יד ןוא ,ףַאלקש ס'ערטַאּפָאעלק רַאפ טכַאמעג לַאהעג טלָאמעד ןיוש

 ידכּב ,רענדער סלַא ןעטָארטעגסױרַא ןענייז יז ןעשיוצ עטסגידוועדיירעּב ןוא

 עטגידלושעּב יד טגידייטרעפ טָאה יז ןעגעקטנַא ,רעדירּב עדייּב ןעגָאלקוצנָא

 ,עטגידלושעּב יד ןופ בורק ַא ןעוועג טציא זיא סָאװ ,סונקרוה ךיוא ןוא ,ַאלַאסעמ

 טָאה ,םידדצ עדייּב טרעהעגסיוא טָאה סוינָאטנא זַא .ןעפלָאהעג ןירעד םהיא טָאה

 ןוא ,רעריגערַא רַאפ טסניימ םוצ טסַאּפ סע רעװ ,ץסונקרוה ייּב ,טגערפעג רע
 .סוינָאטנַא ךיז טָאה ,רעדורּב ןייז טימ ץסודרוה טלעטשעגסױרַא טָאה סונקרוה זַא

 טימ ןעמוקעג זיא ,סוינָאטגַא ,רע תעשּב ,טלָאמעד ךָאנ םורָאװ ,טהיירפעג רהייז

 ןעטוג ַא יװ ןעמונעגפיוא םהיא רעטָאפ רעייז טָאה ,הדוהי:תוכלמ ןיא |'סויניּבַאג

 יז טָאה ןוא (ג ןעכרַארטעט רַאפ רעדירּב יד טמיטשעּב רע טָאה ךָאנרעד ,טסַאג

 ,הדוהי:תוכלמ ץנַאג רעּביא גנוטלַאװרעפ יד ןעּבעגעגרעּביא

 ינעדירפוצנוא רעייז טקירדעגסוא ןעּבָאה םיחולש עשידיא יד תעשּב 6

 .נײרַא ןוא יז ןופ ןהעצפופ .ןעּפַאח ןעסייהעג סוינָאטנַא טָאה ,רעּבירעד טייק

 יד ןעטױט ןעזָאל וצ יז העדצ טַאהעג טָאה רע ןוא (2 הסיפּת ןיא ןעפרַאװ
 יד זיא םעד תמחמ .תופרח עסיורג טימ ןעכירטעגקעװַא "רע טָאה עגירעּביא
 .עגסױרַא ןעמ טָאה לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,ןעסקַאװעג רהעמ ךָאנ םילשורי ןיא גנוגערפיוא
 ואו ,רוצ ןייק -- דנעזױט וליפַא ןעועג סע ןענייז לָאמ סָאד -- ,םיחולש טקיש
 עגיזָאד יד זַא רָאנ .םילשורי ןייק סגעוורעטנוא ןעטלַאהעגּפױא ךיז טָאה סוינָאטנַא
 .עגסױרַא סוינָאטנַא טָאה ,םרַאיל ַא טימ יירשעג ַא ןעּביוהעגפיוא ןעּבָאה םיחולש
 ,ןעמעלַא ןעטױט וצ להעפעּב ץטימ רוצ ןופ טנַאדנעמָאק םעד ייז ןעגעק טקיש
 הלשממ יד ןעגיטסעפעב רע לָאז םעדכרוד ןוא ,ןעּפַאח רָאנ טעװ רע ןעמעוו
 ,טמיטשעב טָאה סוינָאטנַא סָאװ ,ןעכרַארטעט יד ןופ

 טָאה ןוא גערּב ץפיוא סױרַא ן'סונקרוה טימ סודרוח זיא רעהירּפַא רָאנ 7

 ךופ קלח:טרעיפ ַא רעביא רעריגער ם'נופ לעטיט רעד ןעװעג טלעמונַא זיא ךרַארטעט 1

 .ללכב ןעטשריפ ענילק רע טנעכיײצעב ָאד ןדנַאל ש

 תוינומדק) ןעבעל ןעזָאל ײז לָאז ןעמ ,ןסוינָאטנַא ײב טלעופעג טָאה סודרז רָאג (2

 | 12 .ּפַאק ,14 ךוב ,םידוהיהז
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 ךעלעװ ,ןעלעטשנעגעקטנַא ךָאנ ךיז ןעלעװ ייז בוא זַא ,ןעדיא יד ןעוועג הרתמ
 ,המחלמ ַא דנַאלרעטַאפ רעייז ףיוא ןוא ,גנַאגרעטנוא םעד ךיז ףיוא ןעפורסיורַא יז
 יד ךרוד ןערָאװעג רעסערג ךָאנ זיא ןעדיא יד ןופ סעּכ רעד יװ תויה רעּבָא
 א ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עטנעפַאװעּב טקישעגסױרַא סוינַאטנַא טָאה ,דייר עלַא
 יד ןֹוא םיגורה יד ןופ היול יד .טעדנואוורעפ רעדָא טע'גרה'עגסיוא ייז ןופ ךס
 ןענייז סָאװ ,רעּכָא ענעי .ךיז ףיוא ןעמונעג סונקרוה טָאה עטעדנואוורעפ יד ןעגעוו גרָאז
 ?רעפ ;גיהור ןעטלַאהעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז ןעּבָאה ,הטיחש רעד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא
 ציא רעבירעד .הביבס רעד ןופ גנורעקלעפעּב יד טצעהעגרעטנוא ןעּבָאה יז ,טרהעק
 ,ענעגגַאפעג יד ןעטיוט ןעסייהעג ןליפַא טָאה רע זַא ,ןערָאװעג סעּכ ןיא ױזַא סוינָאטנַא

 ,לעטיּפאק רעטנהעציירד
 *עג טרעװ סונקרוה-- .ןיורט ן'פיוא ן'סונגיטנַא ףיֹורַא רעדיװ ןעצעז רעטראפ יד

 ,טיוט ם'לאֹ!פ --,םילשורי ןופ גנוּביױרעּב יד -- ,טפױלטנַא סודרוה ,ןעגנאפ

 :סענרַאפַאזרַאּב ,ּפַארטַאס רעשיטרַאּפ רעד תעשּב ,םורַא רהָאי ייווצ ןיא 1
 --- ,ןעיריס רעּביא טשרעהעג ןעּבָאה ,סורוקַאפ ,ןהוז סגינעק ןעשיטרַאּפ םעד ןוא
 אפ ןייז ןופ טוט ץ'כָאנ גנוריגער יד ןעמונעגרעּביא טָאה סָאװ ,סוינַאזיל טָאה
 ן'סונגיטנַא לָאז רע ,ּפַארטַאס םעד טדערעגוצ ,סואענעמ ןהוז םעד ימלּת ,רעט
 רע טָאה רַאפרעד .ןעפרַאװּבָארַא ץסונקרוה ןוא ןיורט ן'פיוא ןעצעזפױרַא רעדיוו
 ,םי גערּב עזַאּפ ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןעטנעלַאט דנעזיוט טגָאזעגוצ םהיא
 :נייַא יד ןעשיווצ .דנַאל ןיא גינייוועניא ןהייג ןעסייהעג רע טָאה ץסענרַאפַאזרַאּב ןוא
 .ַאפ רַאמ ןרעיױט ערעייז ןעסָאלשרעּפ םירוצ יד ןעּבָאה םי גערּב ןופ רעניואוו
 .ןעמונעגוצ ,טרהעקרעפ ,םהיא ןעּבָאה ןודיצ ןוא וּכע ןופ רעניואוונייא יד ,ן'סורוק
 סָאװ ,(םיקשמה-רש) רעקניישנייוו ןעכילגינעק ַא ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה ךָאנרעד
 טָאה .ןוא רעטייר יד ןופ לייט ַא ,רע סָאװ ,ןעמָאנ םענעגייא םעד טַאהעג טָאה
 .ענַאל יד ןעשרָאפוצסױא ידכּב ,הדוהי תוכלמ ןיא ןעגנירדוצנירַא ןעלהיופעב םהיא
 ןייז גיטינ טעװ סָאד טײװ יװ ,ץסונגיטנַא ןעפלעה וצ ןוא דנייפ יד ןופ

 ןיא ןײרַא זיא גנולײטּבָא;רעטילימ עגיזָאד יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא 2
 םורַא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ,טסיװרעפ סע טָאה ןוא למרּכ ןופ דנעגעג
 יצנ וצ טיירג ןענייז יז וַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה סָאװ ;ןעדיִא ךס ַא ן'סונגיטנַא
 'םעד ןיא סיוארָאּפ טקישעג ייז טָאה סונגיטנַא .לַאפנַא םעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמ
 .דנעגעג עגיזָאד יד ןעמעננייֵא ןעלָאז ייז ידכּב ,דלַאװ-ןעּבמעד םענעפורעגנָא ױזַא
 ןעגָאלשעגקירוצ יײז ןעּבָאה ,ןעכַארּבעגסױא טרָאד זיא סָאװ ,ףמַאק םעד ןיא
 .רעטנוא ןוא ,םילשורי ןייק קעװַא ייז ןענייז ךָאנרעד ,טגָאיעגכָאנ , יז ןוא דנייפ יד
 יטלעטשעגּבַא ךיז יז ןעּבָאה טצעלוצ .ןעסַאמ ךָאנ ןענַאטשעגוצ ייז וצ ןענעז סגעוו
 לאוּפ יז ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא ןענייז רעּבָא ָאד .ץַאלַאּפ ןעכילגינעק ן'רַאפ
 ךעמוקעגרָאפ זיא ץַאלּפ-קרַאמ .ן'פיוא ןוא ,לייח ןעדנעטיידעּב ַא טימ סונקרוה ןוא
 יד ןעגנואווצעג ןעּבָאה טייל.סגירק |ענייז טימ סודרוה ןעכלעוו ןיא ,געלשעג ַא
 ךוא ,שדקמה-תיב ןיא ןעסַאלשעגנייא ךיז ןעּבָאה עטצעל יד ,ןעפױלטנַא וצ דניײּפ
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 ןעוועג ןענייז סָאװ ,רענלעז גיצכעז ךרוד ןעטיה טזָאלעג טרָאד ייז טָאה סודרזה
 ןופ לײט רעד רָאנ .רעזיײה עשינכש יד ןופ רעכעד יד ףיוא טלעטשעגסיוא
 .ַאפעגנָא זיא ,רעדירּב עדייּב ןעגעק טמיטשעג ךילדנייפ ןעװעג זיא סָאװ ,קלָאפ
 .ןעטַאדלָאס יד טימ םענייאניא טנערברעפ ייז טָאה ןוא רעזייה יד ףיוא ןעל
 ענייז ףיוא ןעלַאפעגנָא סודרוה זיא ,רהעונָא ןעגיזָאד םעד רעּביא טנערָאצרעד
 ןרעדנַא ןפיוא רענייא ייז ןעגעלפ יװַא .טױטעג יז ןופ ךס ַא טָאה ןוא רענגעג
 ףוס ןיק רָאג ןיא תוגירה יד וצ ןוא ,זייותונחמ עצנַאג גָאט עלַא ןעלַאפנָא
 .ןעוועג טיג

 םעד תמחמ ןֹוא ,תועובש ןעמוקעגסיוא זיא טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 3
 ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ללכּב יװ ,שדקמה-תיּב םורַא ןעּבילקעגנָא ךיז טָאה
 לאזפ .טנעּפָאװעּב בור'ס ןעוװעג ןענייז סָאװ ,ץניװַארּפ רעד ןופ ןעשנעמ עסַאמ ַא
 -- רעדיװ גנולײטּבָא רעניילק ַא טימ סודרוה ,רעױמ יד ןעמונרעפ טַאהעג טָאה
 ףיוא טייז-ופצ ןופ ןעלַאּפנָא טכַאמעג טָאה סודרוה .ץַאלַאּפ ןעכילגינעק םעד
 רע טָאה יײז ןופ לייט ןעסיורג ַא .םיאנוש יד ןופ ןומה ןעטריזינַאגרָא:טינ םעד
 ןיא ערעדנַא ,שדקמה-תיּב ןיא ןעסָאלשעגניַא רע טָאה עגינייא ןוא טע'גרה'עגסיוא
 סונגיטנַא טָאה טלָאמעד ,ןעלַאװ עטסגינייווסיוא יד ןעשיווצ עטירד יד ,טדָאטש רעד
 הרשּפ ַא ןעכַאמ לָאז רע ידכּב ,טדָאטש ןיא ץ'סורוקַאּפ ןעזָאלוצנײרַא טגיילעגרָאפ
 טָאה ןוא ןעװעג םיּכסמ ףיורעד טָאה לאזפ .םידדצ עדנעטיירטש יד ןעשיווצ
 םגה ,רעטייר טרעדנוה ףניפ טימ רעטרַאּפ םעד ןעמונעגפיוא ךילדניירפ רהייז
 .רעד .ץסונגיטנַא ןעציטשרעטנוא ןעמוקעג םינּפל טינ רהעמ זיא רעטצעל רעד
 חילש סלַא ןהייג לָאז רע ,ץלאזפ טדערעגנייַא סורוקַאּפ רעשלַאפ רעד טָאה ךָאנ
 טָאה סודרוה .תקולחמ רעד ןיא הרשּפ ַא ןעכַאמ וצ ידכּב ,ץסענרַאפַאזרַאּב וצ
 לָאז רע ,טגיילעגרָאפ םהיא טָאה ןוא ןופרעד רעדורּב ןייז ןעטָארעגּבָא ּוליפא
 ךיז ןעזָאלרעפ רעדייא ,ןעשנעמ ןעשלַאפ םעד געװ ןופ ןעפַאשּבָא ןהעז רעסעּב
 זיא ןעגעווטסעדנופ ,שלַאפ עבט יּפ-לע ןענייז ןערַאּברַאּב יד םורָאװ ,םהיא ףיוא
 .יצניו ןעקעװרעד ֹוצ ידכּב ןוא ,ןסענרַאּפַאזרַאּב וצ קעװַא ץסונקרוה טימ לאזפ
 סָאװ ,רעטייר ענייז ןופ עכילטע ץ'סודרוה ייּב ןעזָאלעג סורוקַאּפ טָאה ,דשח רעג
 ןעטיילעּב ןעסייהעג רע טָאה עגירעּביא יד ןוא ,"עיירפ יד, ןעסייהעג ןעּבָאה
 ,ץלאזפ

 .עג ייז ןעּבָאה ,לילג ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז לאזפ ןוא סונקרוה זַא 4
 .ןעשנעמ יד .דנַאטשפױא םוצ טנעפָאװעּב דנַאל ןופ רענױאװנייַא יד ןעפַארט
 .רַאפַאזרַאּב טימ .םענייאניא ןעּבָאה "ץלאזפ ןוא ן'סונקרוה טיילעּב ןעּבָאה סָאװ
 ןעטצעל םעד ןעּבָאה ייז ןוא ,ןַאלּפ ןעשלַאפ רעייז טכַארטעגמורַא .טציא ן'סענ
 ,דניירפ רעטוג רעטסעּב ס'לאזפ זיא רע זַא ,ןעלעטשנַא ךיז לָאז רע ,טדערעגוצ
 ,תונּתמ ןעּבעגעג ן'לאזפ ןוא ן'סונקרוה הליחּתכל ּפַארטַאס רעד טָאה םעד ּבעילוצ
 ןערהיפוצסיוא ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,םהיא ןופ קעװַא ןענייז ייז רָאנ יװ רעּבָא
 ,ןהייטשרעפ וצ ןעּבױהעגנָא ךָאד ןעּבָאה רעּבָא עדייּב ייז .רענעלּפ עשלַאפ ענייז

 ץטימ טדָאטש-ץינערגַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז יז תעשּב ,ןעטלַאה ייז ואוו

 ףבעזױט עטגָאזעגוצ יד ןעגעװ טרעהרעד יײז ןעּבָאה טרָאד ,ןָאּפידקע ןעמָאנ
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 טרעדנוה ףניפ יד ןעשיווצ זַא ,טסואוורעד ךיז ייז ןעּבָאה םעד ץוח .ןעטנעלַאטי
 בור'ס ןעניפעג ךיז ןעלָאז ,רעטרַאּפ יד טגָאזעגוצ טָאה סונגיטנַא סָאװ ,ןעיורּפ-
 ןערַאּברַאּב יד זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג ךיוא ןענייז ייז .ןעיורפ ענעגייא ערעייז
 טלָאװ ןעמ זַא ןוא ,םירמוש ענעטלַאהעּב טכַאנ עלַא יז םורַא קעװַא ןעלעטש
 .רַאװ טלָאװעג טינ טלָאװ ןעמ ּבױא ,ןעגנַאפעג ןעמונעג טַאהעג גנַאל ןיוש ייז
 טיג לָאז רע ידכּב ,םילשורי ןיא ן'סודרוה ןעּפַאכ טעװ ןעמ ןענַאװ זיּב ,ןעטו

 ןעגעװ ןעסיװרעד ךיז טעװ רע תעשּב ,ןעלטימ:סכיזרָאפ ןייק ןעמעננָא ןענָאק
 ,םירוּבד עטסוּפ ןילּב טינ זיא ץלַא סָאד זַא ןוא .ףוס ס'לאזפ ןוא ס'עסונקרוה
 טנַאקעג ןיוש יז ןעּבָאה סנעטייװ רעד ןופ סָאװ ,ןופרעד ןעגנורדעג ןעוועג זיא=

 .ןעגעװטרעיײז ןופ טלעטשעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ ,רעטכעװ יד ןהעז
 ןעשלַאפ ןעצנַאג ןעגעװ טסואורעד ךיז טָאה סוילעּפַא רעסיװעג ַא 5

 רענעי ןופ רעיריס רעטסכיײר רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ן'סַאלעמַארַאס ןופ ןַאלּפ
 ,ןעפױלטנַא לָאז רע ,ץלאופ טדערעגוצ טָאה סוילעּפַא רעגיזָאד רעד ןוא .טייצ
 ,הּברדא .ןײלַא ץ'סונקרוה ןעזָאל וצ ךיז ייּב ץלעוּפ טנַאקעג טינ טָאה רענעי רָאנ
 טכַאמעג ןײרַא םינּפ ןיא םהיא טָאה ןוא ּפַארטַאס םוצ ךיילג קעװַא זיא רע
 סָאװ ,טייקגירעגדלעג ןייז רעּביא טרפּב ןוא ,הדיגּב ןייז רעּביא ןעפרואוורָאפ
 רַאפ ןעטָאּבעגנָא םהיא רע טָאה ךָאנרעד .וצרעד טרהיפעג םהיא טָאה
 :עגוצ םהיא טָאה סונגיטנַא רעדיא ,עמוס ערעסערג ַא ךָאנ גנוטער ןייז
 .עג זיא רעּבָא רעטרַאּפ רעד .ןיורט םעד םהיא רַאפ .ןעמוקעּב ן'רַאפ טגָאז
 טהימעג ךיז רע טָאה תועובש ןוא תונעט יילרע.לּכ טימ זַא ,ןעּבירטעגכרוד ױזַא ןעוו
 ךלַאּב .ץסורֹוקַאּפ וצ קעװַא זיא ןוא דשח םעד ךי  ןופ ןעפרַאוװוצּבָארַא
 ַא ףיורעד ןעמוקעּב ןעּבַאה סָאװ ,רעטרַאּפ ענעּבילּבעגרעּביא יד ןעּבָאה ףיורעד
 רעייז ןופ עטצעל יד ןוא ,ןסונקרוה ןוא ןלאזפ ןעגנַאפעג ןעמונעג ,להעפעּב
 .רַאפ תוללק עטױט טימ רעטרַאּפ יד ןעטליש וצ טרעהעגפיוא טינ ןעּבָאה טייז
 | .העובש רעייז ןייז רבוע ן'רַאפ ןוא טרָאװ ןעטלַאה טינ רעייז
 רעטרַאּפ יר סָאװ ,םיקשמה רש רעד טסיילפעג ךיז טָאה לייוורעד 6 |
 ץטױל ,טכוזעג טָאה ןוא ,ץסוזרוה ךיוא ןעּפַאכוצנײרַא ,טקישעג םהיא ןעּבָאה
 ,ןרעיױמ יד ּבלַאהרעסױא ןערַאנוצסױרַא םהיא ,ןעמוקעּב טָאה רע סָאװ ,להעפעּב
 ןוא ,ןערַאּברָאּב יד ןעגעק דשחַא טַאהעג סודרוה טָאה ןָא ּבױהנָא ןופ ןיוש
 טָאה ןעמ ואוו ,ףעירּב ַא זַא ,טסואװרעד ךיז טָאה רע תעשּב ,טציא רהעמ ךָאנ
 .ןײרַא זיא ,םהיא ןעגעק טיירג ןעמ סָאװ ,לַאפנָא םעד ןעגעוו טגָאזעגגָא םהיא
 .סיֹורַא טיהעג ךיז רעּבירעד טָאה רע .דנעה יד ןיא םיאנוש יד וצ ןעלַאפעג
 לָאז רע זַא ,ןעגָאזנָא טוָאלעג םהיא טָאה סורוקאּפ םגה ,טדָאטש ןופ ןהייגוצ
 ;ףעירּב םעד ןעגניירּב סָאו ,ןעשנעמ יד ןעגעקטנַא ןהײגסױרַא גיהור ץנַאג

 טניפעג ףעירּב ןיא ןוא ,ןעטלַאהרעּפ טינ ףעירּב םעד ןעּבָאה דנייפ יד םורָאװ |
 טָאה לאזפ סָאװ ,םעד ןענעװ העידי ַא זיולּב רָאנ ,לַאּפנָא ןַא ןעגעו טשינרָאג ךיז
 רעדנַא ןַא ןופ טסואװרעד סודרוה ןיֹוש ךיז טָאה רעּבָא גילעפוצ ,ןָאטעגפיוא
 םהיא ייּב ךיז טָאה ךיוא .ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג זיא רעדורּב ןייז זַא ,טרָא
 ןעװעג זיא סָאװ ,(רעגיווש עגיטפנוקוצ ןייז) םירמ רעטכָאט סע'סונקרוה ןענופעג
 ןיא ןעּביילּב לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא ייּב ךיז טָאה יז ןוא ,יורפ עגולק ַא רחייז
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 -עּב ןעליוו סָאװ ,ןערַאּברַאּב יד ןופ דנעה יד יא ךיז ןעּבעגרעּביא טינ ןוא טדָאטש
 ןעבעל סָאד ןעמענ םהיא ךילרעּפנייש

 בשיימ ץלַא ךיז ןעּבָאה םירבח ענייז ןוא סורוקַאּפ סָאװ טייצ רעד ןיא 7
 דלַאּביװ ,דייהרענעטלַאהעּב רענעלּפ ערעייז ןעכילקריוורעפ וצ ױזַא יװ ,ןעוועג
 -עגכרוד ַאזַא וצ ןעמוקוצ טנַאקעג טינ ןעמ טָאה דלַאװעג רענעפַא טימ זַא
 ןוא יז רַאפ טרעדעפעג ןיוש ךיז רענעי טָאה -- ,סודרוה יװ ,ןעשנעמ םענעּבירט
 ,םודא דנַאל ןיא ןעפַאלטנַא ןעשנעמ עטסטנעהָאנ ענייז טימ רע זיא טכַאנ ןייא ןיא
 ןענייז רעטרַאּפ יד רָאנ יװ ,טסואוועג טינ טשינרָאג ןופרעד ןעּבָאה דנייפ יד ןוא
 טָאה טלָאמעד .ןעגָאיכָאנ םהיא ךָאנ ךיז טזָאלעג ףּכיּת יז ןעּבָאה ,ןעגנַאגרעד סָאד
 סיוארָאפ רעטומ רהיא טימ הלּכ ןייז ,רעטסעװש ןייז ןהייג ןעזָאלעג סודרוה
 ןצ ידכּב ,ןערַאּברַאב יד טלעטשעגּבָא ןעּבָאה טייל:סגירק ענייז טימ רע ןוא
 ןעלַאפנָא ןעגעלפ רעטרַאּפ יד ןעװ ,לָאמ סכילטיא .,םיבורק ענייז ןעצישעב
 טכיירגרעד ףוס-לּכ .ףוס | רע טָאה ױזַא .טע'גרהעגסיא ייז ןופ ךסַא רע טָאה
 .הדצמ גנוטסעפ רעד זיּב סולשּב

 טכַאמעג ןעדיא יד םהיא ןעּבַאד ,רעטרַאּפ יד רעדייא ,רהעמ ךָאנ 8
 ןוא ,םהיא ףיוא ןעלַאפֹנַא גידנעטש ןעגעלפ ייז .ןעפיולטנַא םייּב ןעטייקגיריווש
 אה ,טדָאטש ןופ טײװ סעידַאטס גיצכעז ןופ ךלהמ ַא ןענופעג ךיז טָאה רע זַא
 ,גנַאל ץנַאג טרעידעג טָאה סָאװ ,געלשעג ַא םהיא ןעּבעגעג וליפַא יז ןעּב
 רעטעּפש .טע'גרהעגסיױא ךס ַא טָאה ןוא ןעװעג חצנמ ייז טָאה רעּבָא סודרוה
 עכלעוו ,טדָאטשַא ןעקניידנָא םוצ טשדנירגעג טרָא ןעגיּבלעזמעד ףיוא רע טָאה
 רהייז ךרוד טגיטסעפעּב ,ןעצַאלַאּפ עטסגיטרַאסיורג יד טימ טצוּפעגסױא טָאה רע
 ,ןוידרוה ןעמָאנ םענעגייא ןייז ךָאנ ןעּבעגעג ןעמַאנ א ןוא גנוטסעפ רעקרַאטש ַא
 . ןעסַאמ ןענַאטשעגוצ גָאט עלַא םהיא וצ ןענייז ,ןעפָאלעג טלָאמעי זיא רע תעשצ
 ,םודא דנַאל ןיא ַאסערט ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז יז זַא ,ףוס-לּכףוס ןוא ,ןעשנעמ
 :עג הצע ןַא םהיא ,ןעגעקטנַא ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ,ףסוי רעדורּב ןייז טָאה
 הדצמ תמחמ ,ןעזָאלּבָא רעטיילגעּב ענייז ןופ לייט ןעטסערג םעד לָאז רע ,ןעּבעג
 טַאהעג ךיז ןעּכָאװ סע םורָאװ .ןעשנעמ עסַאמ ַאזַא ןעמעננײרַא טינ ןָאק
 ןוא הצע רעד טגלָאפעג טָאה סודרוה .ןַאמ דנעזיוט ןיינ זיּב ןעּבילקעגפיונוצ
 ןעּבַאה יז רעדייא ,טסַאל וצ ןעלַאפעג רהעמ ןענייז סָאװ ,יד טזָאלעגקעװַא טָאה
 ןענַאק ןעלַאז ייז ידכּב ,ןךרדח תואצוה ןעּבעגעג ייֵז טָאה ןוא ,טכַארּבעג ןעצונ
 ןוא עטסטנעהַאנ יד טימ .םודא דנַאל ןופ ןעדנעגעג ענעדיישרעפ ןעכיירגרעד
 סודרוה .זיא ,ךיז ייּב טזָאלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,ענייז ןעשנעמ עטסגיטפערק
 ןַאמ 800 ןעזָאלעגרעּביא רע טָאה טרָאד .גנוטסעפ רעד ןיא םולשּב ןעמוקעגנָא
 :עּבַא ןופ לַאפ ןיא ןעיורפ יד ןעצישעּב וצ ףיוא ןעסַאּפַאז עגיטיונ עלַא טימ
 ,(ברע עלס) ןעיּבַארַא ןיא ַארטעּפ ןייק קעװַא רע זיא ןיילַא ןוא ,גנורעגעל

 ןעװעּבַאר ןעמונעג ךיז לייװרעד רעטרַאּפ יד ןעּבָאה םילשורי ןיא 9
 .עק ןיא ןוא ענעפָאלטנַא יד ןופ רעוייה יד ןיא ןעסירעגניײרַא ךיז ןעּבָאה ייז
 טָאה סָאװ ,רצוא סע'סונקרוה טרהירעגנָא טינ זיולּב ןעּבָאה ןוא ץַאלַאּפ ןעכילגינ
 .עגניירא טינ יז ןיא ללכּב .ןעטנעלַאט 300 ןופ רהעמ טינ ןעפָארטעּב רעּבָא
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 ',סודרוה םורָאװ .טכירעג ךיז ןעבָאה ייז יװ ,ּביױר רעסיורג ַאזַא דנעה ןיא ןעלַאפ
 יד ןעלעװ רעמָאט ,לַאּפ ץפיוא טגרָאזרעפ טַאהעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה סָאװ
 יעג רעהירפ ןיוש םיצפח עטסרעייט ענייז טָאה -- ,תואמר ןעדנעװנָא ןערַאּברַאּב
 ןָאטעג ךױא ןעּבָאה ענעגייא סָאד ןוא ,םודא דנַאל ןיא ןערהיפרעּבירַא טזָאל

 . העי ןיא רעטרַאּפ יד ןענייז גנוריּבַאר רעגיזַאד רעד ךָאנ .רעגנייהנָא עניינ

 . דנַאל עצנַאג סָאד ןעגנַאגעגכרוד ןענייז יז זַא ,טיװ ױזַא ןעגנַאגרעד ןעליוודליו
 טכַאמעג בורח ןעּבָאה יז .ךילטנעפע גירק ןערעלקרעד וצ ןהָא סע טסיוורעפ - ןוא
 ַא רַאפ טצעועגקעװַא ץ'סונגיטנַא ןעּבָאה ייז סָאװ יד אל ןוא השרמ טדָאטש יד
 טדימשעג ,ן'סונקרוה ןוא ץלאזפ ןעּבעגעגרעּביא ךָאנ םהיא ןעּבָאה ייז רָאנ ,גינעק
 רַאפ ןעלַאפעג זיא סָאװ ,ן'סונקרוה ייּב .ןעגינייּפ יז לָאז רע ידכּב ,ןעטייק ןיא

 לָאז רע ידכּב ,ןרעיוא יד ןעסיּבעגּבָא אפוג סונגיטנַא טָאה ,הינק יד ףיוא םהיא
 ןהֹּכ ןייק ןערעװ טינ ,שינערהעקרעּביא ןַא ןעמוקרָאפ רשפא טעוװ'ס בוא ,אּבהל
 ןיק טינ ןעּבָאה סָאװ ,יד רָאנ ןעמוקעּב ןענָאק הלודג-הנוהּכ יד םורָאװ ,לודג
 .רעּפרעק רעייז ףיוא םומ

 .רַאטש.רעטקַארַאכ גונעג טַאהעג רע טָאה ,ןץלאזפ וצ ךייש זיא סָאװ .0

  רַא טָאה דרעװש ןיק יװ תויה .דנעה סע'סונגיטנַא ןעדיימוצסיוא ידכּב ,,טייק

 רעּבירעד ,דנעה יד טימ ןערהיר טנָאקעג טינ ללכּב ןֹוא ןעמעננָא טנַאקעג טינ

 רעשידלעה ןייז .טנַאװ רענרענייטש ַא . ןָא ןעּברַאש םעד טּפַאלקעצ ךיז רע טָאה

 ךיילגרעפ ןיא ;רעדורּב סע'סודרוה רע'תמא ןַא זיא רע זַא ,ןעזיוועּב טָאה טוט

 ס'לאזפ טָאה ,סנעגירעּביא .רעגידכיּבענ ךָאנ סױרַא סונקרוה ךיז טזייוו םהיא טימ

 ,םישעמ יד וצ טסַאּפעג ןעצנַאגניא ,ןעּבילקעגסױא ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ףוס

 .רעד ןופ זַא ,ךיוא טלהייצרעד ןעמ .ןעּבעל ןייז טייצ ןָאטעגפיױא טָאה רע סָאװ

 רעד רָאנ ,טליוהרע ןעּבָאה ךיז רע לָאז ,טכַאמעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,דנואוו

 ;ןעלייה וצ טש'רמולּכ םהיא ידכּב ,טקישעג םהיא וצ טָאה סונגיטנַא סָאװ ,אפור

 .רָאטשעג רע זיא םעדכָאנ טשרע ןוא ,תומה:םס טימ דנואו יד טליפעגנָא טָאה

 זיא סלַאפנעדעי רָאנ -- השעמ ערעדנַא יד רעדָא ענייא יד תמא זיאס יצ .ןעּב

 ןעמוקעּב ךָאנ רע טָאה טױט ץ'רַאפ ץרוק .עשידלעהַא טַאט עטנָאמרעד יד

 ןעּבָאה רע לָאז טלָאמעד .ןערָאװעג לוצינ זיא סודרוה זַא ,העידי ַא יורפ ַא ךרוד

 זָאל ךיא םורָאװ ,טימעג ןעכילהיירפ ַא טימ קעװַא ךיא הייג רעטציא, : טגאזעג

 ןָא רימ רַאפ ןייז םקונ ךיז טעװ סָאװ ,ןעגינעי םעד דייהרעגילעּבעל רעּביא

 "דנ:ייפ עניימ

 ןעמוקעּב טיו ןעּבָאה רעטרַאּפ יִד םגה .לאופ ןעּברַאטשעג זיא ײזַא 1
 ןעּבָאה ןעגעוװטסעדנופ ,טסולעג טסניימ םוצ ייז ןענָאה ייז וצ סָאװ ,ןעיורפ יד

 ןעבָאה ן'סונקרוה ןוא םילשורי ןיא הלשממ עצנַאג יד ץסונגיטנַא טפַאשרעּפ ייז

 | יי .ןעיטרַאּפ ןייק ןעגנַאפעג ךיז טימ טרהיפעגטימ ייז
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 ,לעטיּפאק רעטנהעצרעפ
 ןופ גנולעטימרעפ רעד ךרוד ,טרעװ רע ואו ,םיור ןיײק קעװא טרהָאּפ סודרוה

 .ןעדיא יד ןופ גינעק ן'רַאפ טמיטשעב ,סונָאיװַאטק ַא רַאועצ ןוא ן'סוינָאטנצ

 ,עיּבַארַא ןײק ןערהָאפוצּבָא רעכיג סָאװ טליײַאעג ךיז טָאה סודרוה ,1/

 ,לעטימ רעגיצנייא רעד ןעװעג זיא סָאד -- דלעג גינעק ןופ ןעמוקעּב וצ ידכצ

 ןערַאּברַאּב עגיריגדלעג יד ףױא ןעקריװ ֹוצ טּפָאהעג רע טָאה םעדכרוד סָאװ

 יָאה גינעק רעשיּבַארַא רעד טעװ רעמָאט ,רעּבָא לַאפ םעד רַאפ .ן'לאזפ תבוטל

 ,ןצמק רעסיורג וצַא ןייז טעװ ןוא טפַאשדניירפ סרעטָאפ ןייז ןעסעגרעפ ןעּב

 םעד ןעזיילוצסיוא ףיוא גיטיונ טָאה רע סָאװ ,דלעג יד םהיא ןעקנייש וצ ידכּב

 ןוּכשמ ַא רַאפ ןעזָאל וצ ןוא םהיא ןופ ןעהייל וצ טנעכערעג רע טָאה ,רעדורּב

 טרעדנוה ירד .ךיז טימ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ןהוז ןעגירהָאי-ןעּביז ס'לאזפ

 ןוא ,ֹוידּפ סלַא רעטרַאּפ יד ןעלהָאצ וצ טיירגעג ןעוועג רע זיא ןעטנעלַאט

 ןענעיד םהיא ןעלעוו רוצ ןופ רענױאװנײַא יד זַא ,טנעכערעג רע טָאה ייּברעד

 :טסיױמוא ןעװעג ןיֹוש זיא הימ עצנַאג ןייז רעּבָא .רעלטימרעפ סלַא וצרעד

 רעד ןופ זַא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה םעד ץוח .טױט ןעװעג ןיוש זיא לאזפ

 ןעּבילּבעג טינ רהעמ רכז ןייק ןיוש זיא רעּבַארַא יד ןופ טּפַאשדניירפ רעטלַא

 רע ,להעפעּבַא ןעגעקטנַא טקישעגסױרַא וליּפַא םהיא טָאה ךילַאמ גינעק רעייז

 רעטרַאּפ יד זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ,דנַאל סָאד ןעזָאלרעפ רעכיג סָאװ לָאז

 רעד ןיא .ןעיּבַארַא ןופ ן'טודרוה ןעּבײרטוצסױרַא ץ'פילַאמ ןעטעּבעג ןעּבָאה ןעלָאז

 רוטּפ ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ טכַארטעג טינ רהעמ גינעק רעד טָאה רעּבָא ןע'תמא

 רע ןוא ,ץרטּפיטנַא גידלוש זיא רע סָאװ ,סָאד ןעלהָאצעּב וצ ןופ ןערעװ וצ

 ,תונּתמ יד רַאפ ןהיז ס'רטּפיטנַא ןעלהָאצּבָא זומ רע זַא ,טלהיפעג טינ רָאג טָאה

 טמעשרעפמוא ױזַא ךיז לָאז רע זַא .רעטָאפ רעייז ןופ ןעמוקעּב טָאה רע סָאװ

 ןײלַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא ןעּבעגעג הצע ןַא םהיא ןעּפָאה ,ןערחיפפיוא

 ןעבעגעגרעּביא יז טָאה רטּפיטנַא סָאװ ,דלעג יד ןעּפַאװרעפ וצ טַאהעג קשח

 ןופ טיילספוה עטסגיטכעמ יד ןעװעג דָארג ןענייז ייז ןוא ,ןעטלַאהעּב ףיוא

 ,גינעק ןעשיּבַארַא

 ענייז ןערָאװעג ןענייז רעּבַארַא יד זַא ,טקרעמעּב טָאה סודרוה זַא
 זַא ,עּפָאה וצ ןעגיוארעּב םהיא טָאה סָאװ ,םעט םעד רעּביא דָארג םיאנוש

 טימ םיחולש יד טרעפטנעעג רע טָאה - ,דניירפ עטוג ענייז ןייז ןעלעוו יז

 טָאה ןוא ,לומ ןיז ןיא טגײלעגנײרַא טָאה גָאטהיײװ רעד סָאװ ,רעטרעװ יד
 טגיטכענעגועּביא דנעבא ןעטשרע םעד רע טָאה ָאד .םירצמ ןייק טדנעוװעג ךיז
 טימ ןעּפָארטעגפױניצ רעדיװ ףיז טָאה רע ואװ ,ףרָאד ַא ןיא לעּפמעט ַא ןיא
 ןרעדנַא םעד .טדיײשעצ ךיז טַאהעג טָאה רע עכלעװ טימ ,רעטיילגעב ענייז
 ןעגעװ ןעגנַאגרעד רע זיא טרָאד ןוא ַארורָאקניר ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא גָאט
 ,טיוט סרעדורּב םעד טגָאלקעּצ רע טָאה טייז ןייא ןופ טגה ..טיױט סרעדורּב ןייז
 רעסיױרגַא ןופ טײרפעב טלהיפעג ךיז רע טָאה טיײז רעדנַא רעד ןופ רָאנ
 ,געװ ןייז ןיא רעטײװ ןעגנַאגעג זיא ןוא גרָאז
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 .םחא ןייז ףױא ןעגָארקעג הטרח גינעק רעשיּבַארַא רעד טָאה לייוורעד
 ,ןעפורוצקירוצ םהיא ידכּב ן'סודרוה ךָאנ םיחולש דלַאּב טקישעג טָאה ןוא רהיפ
 ףלהמ ַא ןעװעג ןיוש זיא סודרוה םורָאװ ,טעּפש ֹוצ ןעװעג ןיוש זיא'ס רָאנ
 טינ ןעמ טָאה ָאד .םויסולעפ ןיא ןעמוקעגנָא ןעװעג ןיוש זיא ןוא סיוארָאפ
 ןענייז סָאװ ,עפיש יד ןופ רענייא ןייק ףיוא ןערהיפרעּבירַא םהיא טלָאװעג
 ןופ . רעהייטשרָאפ יד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה רעּבירעד .ןעפַאה ןיא ןעגעלעג
 ,ןַאמ ןע'בושח ןוא ןעטמהירעּבַא סלַא טכַאעג רהייז םהיא ןעּבָאה סָאװ ,טדָאטש
 .ַאעלק םהיא טָאה ָאד ,אירדנסּכלַא ןייק טרהיפעגרעּביא םהיא ןעּבָאה יז ןוא
 . רהיא ייּב טעװ רע ֹוַא ,טּפָאהעג טָאה יז תמחמ ,ןעמונעגוצ דנעצנעלג ערטַאּפ
 ןעּבילקעג ךיז טָאה יז סָאװ ,המחלמ רעד ןיא רערהיפנָא:סגירק סלַא ןענעיד
 טָאה ןוא גַאלשרָאפ רהיא ןופ טגָאזעגּבָא ךיז טָאה סודרוה רעּבָא .ןערהיפ וצ
 רעד ףיוא ןעקוק וצ טינ ,םױר ןייק ּבָא טהייג סָאװ ,ףיש ַא ףוא טצעזעג ךיז
 ,םיור ןיא תומוהמ יד ףיוא ןוא רעטניװ ןופ טייקגניירטש

 .מרוטש רעגיד'נּכוסמ ַא טּפַאכעג םהיא טָאה (1 ןעיליּפמַאּפ ןופ טייו טינ 3
 ןופ לייט ןעטסערג םעד ףיש ןופ ןעפרַאװסױרַא טזומעג טָאה רע ןוא ,טניוו
 .סודָאר לעזניא רעד ףיוא טעװעטַארעג ךיז רע טָאה תורצ טימ םיוק .אשמ רעד
 ָאד .ץסװיסַאק ןעגעק המחלמ רעד ןיא טגידעשעג קרַאטש ןערָאװעג זיא סָאװ
 רע ןוא ,ןעמונעגטיוא ךילדניירפ סויניּפַאס ןוא ימלּת דניירפ ענייז םהיא ןעּבָאה
 רע םגה ,(ַאמערירט) ןרעדור תורוש יײרד טימ ףיש ַא ןעיוּבסיױא טזָאלעג טָאה
 טָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ זיא ףיש יד זַא ,דלעג ןיא טגנייאעג רהייז ןעוװעג זיא
 םויזודנורּב ןייק רהיא ףיוא ןערהָאפ דניירפ עטוג ענייז טימ טזָאלעג ךיז רע
 טדנעוװעג ךיז טָאה ןוא םױר ןייק קעװַא ףּכיּת רע זיא טרָאד ןופ ,(יזידנירּב)
 .יווצ ןעגנוהיצעּב עכילטפַאשדניירפ יד ףיוא גידנענייז ךמוס ךיז ,ן'סוינָאטנַא וצ
 יד ןוא תורצ ענייז טלהייצרעד םהיא טָאה רע .רעטָאפ ןייז ןוא םענעי ןעש
 טָאה רע יֹזַא יװ ,טלעטשעגרָאפ סרעדנוזעּב טָאה ןוא החּפשמ ןייז ןופ תורצ
 תונּכס יד ןיא גנוטסעפ ַא ןיא סיבורק עטסטנעהָאנ ענייז ןעזָאלרעּביא טזומעג
 טינ ,םהיא וצ ןעמוק טליַאעג ךיז טָאה רע ,ױזַא יװ . ןוא גנורעגעלעּב ַא ןופ
 יב ןעטעּב וצ ידכּב ,םי ץפיוא םרוטש ן'פיוא ןוא רעטניװ ן'פיוא גידנעקוק
 | ,ףליה םהיא

 ױזַא ןוא ,ןעּבָאה תונמחר טזומעג סוינָאטנַא טָאה קילגמוא ַאזַא רעּביא 4
 םיחרוא.תסנכה ס'רטּפיטנַא ןָא טנָאמרעד ךיז טײקרַאּבקנַאד טימ טָאה רע יװ
 .עּב רע טָאה רעּבירעד ,תולעמ סע'סודרוה טנעקרענָא טָאה רע יװ תויה ןוא
 ץרַאפ ,ךרַארטעט ַא רעהירפ ןעװעג זיא סָאװ ,םהיא ןעמיטשעּב וצ ןעסָאלש
 ןייז יװ רעגיצניוו טינ .(ינש תיּב ןּברוח ץ'רַאפ רהָאי 109) ןעדיא יד ןופ גינעק
 -גיטנַא וצ האנש ןייז ןעגיואוועּב וצרעד םהיא טָאה ,ןסודרוה וצ טייקגיצניג-טוג
 יד ןופ דנייפ ַא רַאפ ןּוא דרומ ַא רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה םהיא סָאװ ץ'סונ
 -ווא) רַאזעצ ןָאטעג ן'סודרוה רַאפ טָאה ץ'סינָאטנַא רַאפ רהעמ רָאנ ,רעמיור

 ןעיזא ןײלק ןופ גערב םײב דנאַא (4
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 ראװ ,ןעטּפיגע ןיא המחלמ רעד ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה רע .(רסיק-סוטסוג
 ןֶא ךיוא ןוא ,רעטָאפ ןייז טימ םענייאניא לײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה רטּפיטנַא
 .ןעשנעמ ןעכילטיא ֹוצ עגונּב טייקכילדניירפ ןייז ןוא םיחרוא תסנכה ס'רטּפיטנַא
 טָאה ןכּב .עיגרענע סע'סודרוה טנעקרענַא טייז ןייז ןופ ךױא רע טָאה םעד ץוח
 סוניטַארטַא ךָאנרעד ןוא ַאלַאסעמ ןעמעװ רַאפ ,טַאנעס םעד ןעפורעגפיונוצ רע
 :םיוא ןעטוג סרעטָאפ ןייז טּבױלעג ןעּבָאה ןוא ץסודרוה טלעטשעגרָאפ ןעּבָאה
 .ָאה טייצ רעכיילג וצ ,רעמיור יד וצ טייקנעּבעגרעּביא ענעגייא ןייז ךיוא יו ,רהיפ
 יעגידרעהירפ יד תמחמ זיולּב טינ ,דנייפ ַא רַאפ ץסינגיטנַא טנעכייצעּב יז ןעּב
 .ימעגסיוא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ךיוא רָאנ ,ןַאטעגּבָא טָאה רע סָאװ ,תולוע
 .רַאּפ יד ךרוד ןיורט ץפיוא ןעצעזפורַא ךיז טזָאלעג טָאה ןוא רעמיור יד ןעד
 .קורדנייַא ןעקרַאטש ַא טַאנעס ןפיוא טכַאמעג ןעּבַאה תורבס עגיזָאד יד ,רעט
 גיטכיװ יװ ,ןעזיוועּב טָאה ןוא ןעטַארטעגסױרַא ךַאנרעד זיא סוינָאטנַא זַא ןוא
 --גינעק ןערעװ לָאז סודרוה זַא ,רעטרַאּפ יד ןעגעק המחלמ רעד רַאפ זיא סע
 ףיז טָאה טַאנעס ןופ גנוציז יד יװ םעדכָאנ ;ןעװעג םיּכסמ וצרעד עלַא ןעּבַאה
 ןענעז ןוא ךיז ןעשיווצ ן'סודרוה ןעמונעג רַאזעצ ןוא סוינָאטנַא ןעּבָאה ,טגידנעעג
 ןעגניירּב וצ ידכּב ,םירש עגירעּביא יד ןוא ןלוסנָאק יד ןופ טיילעּב ,קעװַא
 סוינַאטנַא ,םוילַאטיּפַאק ן'פיוא הטלחה ענעּבירשעגנָא יד ןעגײלוצקעװַא ןוא תונּברק
 רע סָאװ ,גָאט ןעטשרע ,םעד 'סודרוה דובּכל טײצלָאמ ןעסיורג ַא טכַאמעג טָאה
 ,גינעק ןערָאװעג זיא

 ,לעטיּפַאק רעטנהעצפופ
 הדצמ טײרפעּב ,ופי ןייֵא טמענ ,הדוהי דנַאל ןיא קירוצ םוא ךיז טרהעק סודרוה

 ,םילשורי ןעגעק סיורַא טערט ןוא גנורעגעלעב רעד ןופ

 ;םיבורק סע'סודרוה טרענעלעּב סונגיטנַא טָאה טייצ רעגינלעזרעד ןיא 1
 טַאהעג ןעּבָאה עטרעגעלעּב יד .הדצמ ןיא ןעסָאלשעגנייַא ןעועג ןענייז סָאװ
 רעּביא .רעסַאװ ןיא קחוד ַא ןעװעג טינ רהעמ זיאס ,ןעלטימסנעּבעל עלַא ללכּב
 ייװצ טימ ןעפױלטנַא וצ ןעסַאלשעּב ףסוי רעדֹורּב סע'סודרוה טָאה םעט םעד
 וצרעד ןעגיואװעּב םהיא טָאה רהעמ ךָאנ .רעּבַארַא יד וצ ןעשנעמ טרעדנוה
 ,ץ'סודרוה טימ ךיז ןהייגעּב ןייז ףיוא ןעגָארקעג הטרח טָאה ךילאמ זַא ,העידי יד
 ,טכַאנ רעד ןיא ּבױא ,גנוטסעפ יד ןעזָאלרעפ טַאהעג תמאּב עקַאט טלָאװ רע
 .סקַאלש ןייק ןעלַאפעג טינ טלָאװ ,לַאפסױרַא ן'רַאפ ןערָאװעג טמיטשעּב זיא סָאװ
 וצ ןוא ,רעסַאװ טימ ןערָאװעג לֹופ רעדיװ רעמינורּב יד ןענייז ןופרעד .ןעגער
 .עג טציא ןעּבַאה עטרעגעלעּב יד .טַאהעג טינ ןיז ןייק ןיוש טָאה ןעפינלטנַא
 ענייז ןופ ךס א טע'גרה'עגסוא ןעּבָאה ןוא ן'סונגיטנַא ףיוא ןעלאפסיורַא טכַאמ
 ,יאדוא .,ןעשינעטלעהעּב ןופ לייט םוצ ,טכַאלש רענעפָא ןיא לייט םוצ ,ןעשנעמ
 יז זַא ,ןעפערט ךיוא טגעלפ סלָאמטּפָא ,ןעטלָאגעג לָאמ עלַא טינ יײז טָאה
 ,רהעװנַא טימ ןעהיצקירוצ ןעזומ ךיז ןעגעלפ
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 תומחלמ עשידיא יד

 .טגירק רעשימיר רעד הדוהי דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא :זיא לייוװרעד .2

 .רעפ וצ תוחילש יד ןעּבעגעג טַאהעג ןעמ טָאה םהיא סָאװ ,סוידיטנעוו רערהיפ

 ןעּבעג וצ יװ ,טש'רמולּכ רע זיא ןעמוקעג .ןעיריס ןופ רעטרַאּפ יד ןעּביירט

 ייּב ןעהיצוצסױרַא ידכּב ,ץתמא רעד ןיא רָאנ ,ןעשנעמ ענייז ןוא ץץפסוי ףליה

 ןעגָאלשעגּפױא רע טָאה םילשורי ןופ ןרעױמ יד רַאפ טרַאה ,דלעג ץ'סונגיטנַא

 רע זיא ,טײקגיריגדלעג ןייז טגידירפעּב טָאה ןעמ רָאנ יװ ןוא ,רעגַאל ןייז

 גנולײטּבָא רעניילק ַא טימ ץָאליס ;לײח ןייז ןופ לייט ןעטסערג ץטימ קעװַא

 ,קָעֹװֲא טעװ לייח רעצנַאג רעד סָאװ םעדכרוד ידכּב ,טזָאלעגרעּביא רע טָאה |

 סונגיטנַא ךיז טָאה טציא .דלעג ךָאנ הואּת ע'סואימ ןייז טלוּב וצ ןערעוו טינ לָאז

 וצ ןעמוק םהיא ןעלעװ רעטרַאּפ יד זַא ,גנונּפָאה רעד ןופ ןעועג שאימ טינ

 ,ץָאליס טימ ןעסײרניַא טלָאװעג טינ רע טָאה רעּבָא טייז רעדנַא רעד ןופ ,ףליה

 .רענעלּפ ענייז ןערעטש טינ םהיא לָאז רענעי ידכּב

 .ןעילַאטיא ןופ ןעמוקעגנָא ןעװעג סודרוה ןיוש זיא לייוורעד רעּבָא ,3-

 לייח ןעדנעטיידעּב ַא ןעּבילקעגפיונוצ טָאה ,גערּב ןץפיוא ּבָארַא רע זיא וּכע ןיא

 ןעגעק לילג ךרוד ןהייג טזָאלעג גילייא ךיז טָאה ןוא עשימייהנייא ןוא עדמערפ ןופ

 ייטנעו רערהיפ-סגירק עשימיור יד ךיוא םהיא ןעּבָאה טציטשרעטנוא ,ץ'סונגיטנַא

 ןעלָאז יז ,טגָאזעגנָא יז טָאה ,חילש סע'סוינָאטנַא ,סוילעד סָאװ ,ָאליס ןוא סויד

 דָארג ןעװעג זיא סוידיטנעװ .ןיורט ן'פוא ןעגיטסעפעּב ךיז ן'סודרוה ןעפלעה

 יד סָאװ ,טדעטש ענלעצנייא יד ןיא ןעהורנוא יד ןעליטשנייא טימ ןעמונרעפ

 ,ספיוקעגרעטנוא םהיא טָאה סונגיטנַא סָאװ ,ָאליס ןוא ,ןעפורעגסורַא ןעּבַאה רעטרַאּפ

 טפרַאדעּב טינ' רָאג סודרוה טָאה ,סנעגירעּביא ,הדוהי דנַאל ןיא ןעּבילּברעּפ זיא

 זיא רעסערג ץלַא ,ןעגנַאגעג זיא רע רעטייװ סָאװ םורָאװ .ףליה עדמערפ ןייק

 ץוח ,לילג ץנַאג זיא ןעכיג ןיא ןוא ,טכַאמ ןייז גָאט וצ גָאט ןופ ןערָאװעג

 ידצ ןייז ףיוא ןעוועג ,ןעמַאנסױא עגינייא

 זיא ,טריסערעטניא טסניימ םוצ טָאה םהיא סָאװ ,עּבַאגפױא עטסגיטכיו יד

 .עלעּב רעד ןופ םיבורק ענייז ןעיירפעּב וצ ידכּב ,הדצמ ןעמענוצנייַא ןעװעג

 לֵאפ ןעדעי ןיא ןוא .געװ ןיא ןעגעלעג ופי םהיא זיא רעּבָא ייברעד .גנורעג

 ךיז טעװ רע רעדייא ,טדָאטש עכילדנייפ עגיזָאד יד ןעמעננייַא טזומעג רע טָאה

 דנײפ יד ײּב טעװ ,טינ בוא םורָאװ ,םילשורי ןעגעק רעטַײװ ןהייג ןעזָאל

 ךיז טָאה טלָאמעד .ןעטניה ןופ הנס ַא ןייז םהיא ןָאק סָאװ ,גנוטסעפ ַא ןעּביילּב

 ןַא ןענופעג טציא טָאה רע םורָאװ ,םהיא טימ טגינייארעפ ןרעג אליס ךיוא

 רעּבָא ןעדיא יד .טכוזעג גנַאל ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןערישרַאמוצּבָא דיירסיוא

 יא ָאד ןעדָאש סורג ןָאטעגנָא יז ןעּבָאה ןוא רעמיור יד טגָאיעגכָאנ ןעבָאה

 ןעּבירטעצ ךיג יז טָאה ,ןעגעקטנַא ייז סױרַא גנולײטּבָא רעניילק ַא טימ סודרוה

 טכעלש ,בגא ,ךיז טָאה סָאװ ,ןָאליס טעװעטַארעג רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא

 | ,טגידיטרעֿפ

 ןייק קעװַא גילייַא רע זיא ,ופי ןעמונעגנייַא טָאה סודרוה יו םעדכָאנ 4

 ןענייז רענױאװניײַא עגיטרָא יד ןופ .םיבורק ענייז ןעיירפעּב וצ ידכּב ,הדצמ

 סָאװ ,טפַאשדנײרפ רעטלַא תמחמ עגינייא ,םהיא וצ ןענַאטשעגוצ ךסַא טציא



 תומהלמ עשידיא יד

 רעטײװ ערעדנַא ,עטיצ ס'רטּפיטנַא סרעטָאפ ןייז ןופ ךָאנ טמַאטשעג טָאה

 .קנַאד ןענייז רעדָא ןעמָאנ ןעסיורג סע'סודרוה ןופ טרעטסייגעּב ןעוועג ןענייז
 יז טימ ןעּבָאה ייז סָאװ ,תובוט יד רַאפ ןהוז םעד רעדָא רעטָאפ םעד ןעוװעג רַאּב-

 לײװ ,רַאפרעד םהיא וצ ןענַאטשעגוצ זיא רעּבָא לייט רעטסערג רעד .ןָאטעג

 טָאה ױזַא .ןיורט םעד ןעמוקעּב טעװ רע זַא ,טרעכיזעּב טעמּכ ןעוועג .ןענייז יז

 .לייח ןעסיורג ַא רהייז ןעּבילקעגפיונוצ רע

 ,תמא ,סונגיטנַא טָאה ,סיוארָאפ געוו ןייז ןעגנַאגעג זיא רע תעשּב ,רעטציא
 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעשינעטלעהעּב ןופ םהיא ףיוא ןעלַאפוצנָא טבורּפעג
 טנָאקעג טינ ןעדָאש ןייק יװ טעמּכ םהיא .טָאה רע רָאנ ,רעטרע עגיסַאּפ ןיא
 .הדצמ ןיא םיבורק ענייז טיירפעּב טציא סודרוה טָאה הימ רעגנירג טימ ,ןָאט
 ןייק ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ַאסער גנוטסעפ יד ןעמונעגנייא .ךָאנ טָאה רע
 ,טדָאטש רעד ןופ רענױאװנייַא ךס ַא ןופ ןוא לייח ס'ָאליס ןופ טיילעּב ,םילשורי
 .תחא די םהיא טימ ןעכַאמ וצ ןעגיואװעּב יז טָאה םהיא רַאפ ארומ יד סָאװ

 טיז.ברעמ ןיא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טַאהעג טָאה רע רָאנ יװ 5
 טרָאד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס-ךַאװ יד ןענייז ,םילשורי טדָאטש רעד ןופ
 .ײטּבָא עכילטע ןוא ,ןעזיּפש-ףרָאװ ןוא ןעלייפ טימ ןעלַאפעגנָא ,טלעטשעגסיוא
 .רָאפ סע'סודרוה ןעגעק ןעלַאפסױרַא ןעכַאמ וצ טבורּפעג וליּפַא ןעּבָאה ןעגנול
 ,ןרעיומ יד רַאפ ןעפורסיוא טזָאלעג טשרעוצ סודרוה טָאה םעד תמחמ .,ןעטסָאּפ
 יד ןעװעטַאר וצ ןוא קלָאפ סָאד ןעזיילוצסיוא ןיימ ן'טימ ןעמוקעג זיא רע זַא
 .זייּב ןייק ןָאט טינ רענגעג ענעּפָא ענייז וליפַא רע ליוװ רעּבירעד ןוא ,טדָאטש
 סָאװ ,תועשר יד רַאפ םיאנוש עטסגרע ענייז וליפַא ןייז לחומ ליװ רע רָאג
 טינ ךיא ןעּבָאה רעגנייהנָא סע'סונגיטנַא רעּבָא ,ןָאטעגּבָא םהיא ןעּבָאה יז
 יד סָאװ ,ןערעה טינ לָאז רענייק זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג ןעּבָאה ןוא ןעגיוושעג
 לייוורעד ,דצ סע'סודרוה ףיוא רעּבידַא טינ לָאז רענייק ןוא ' ,ןעגָאז רעפורסיוא
 ,ןרעױמ יד ןופ דנייפ יד ןעּבײרטוצקעװַא להעפעב ַא ןעּבעגעג סונגיטנַא טָאה
 ןופ ןעמעלַא ןעּבירטעגקעװַא ןעלייפ ןופ ןעגער רעצנַאגַא טָאה דלַאּב ןוא
 ,סמערוט יד

 ,טפיוקעגרעטנוא זיא רע זַא ,ןעזיוװעּב ךילטייד ָאליס טָאה טלַאמעד 6
 .עּב ךיז ןעלָאז ייז ,ןעטַאדלָאס ענייז ןופ ךסַא טצעהעגרעטנוא ןײלַא טָאה רע
 ,ןרעדָאפ ןעלָאז ייז ןוא ,טנַאיװָארּפ ןיא קחוד ַא זיא סע סָאװ ,ףיורעד ןעגָאלק
 ײז ןערהיפ ןוא ןעּבעל םעד ןעטלַאהוצרעטנוא ףיוא דלעג ןעּבעג ייז לָאז ןעמ
 .גַאגניא זיא טדָאטש רעד ןופ הביבס יד םורָאװ ,ןעריטרַאװק:רעטניװ עטוג ףיוא
 טלָאװעג ןיוש תמאּב טָאה ָאליס ןוא .ןעשנעמ סע'סונגיטנַא ךרוד טריּבַארעצ ןעצ
 .טּפױה ענעבעגרעטנוא סָאליס וצ טדנעװעג ךיז טָאה סודרוה רָאנ .ןהײגקעװַא
 ןהָא ןעזָאל טיג םהיא ןעלָאז ײז ,השקּב רעד טימ ןעטַאדלָאס 'עלַא וצ ןוא טייל
 ;טַאנעס רעד ןוא סוינָאטנַא ,רַאזעצ טקישעג ךָאד ןעּבָאה םהיא םורָאװ ,ףליה
 .מעד ךָאנ טגָאזעגוצ רע טָאה ,טײקגיטפרעדעּבטױנ רעיײז ֹוצ ךייש זיא סָאװ
 .סױרַא טָאד טָאה רע רָאנ יװ ןוא .ןופרעד ףוס ַא ןעכַאמ וצ גָאט ןעגיּבלעז
 ַאזַא יז רַאפ טכַארּבעג טָאה ןוא הנידמ רעד ףיוא סױרַא רע זיא ,טגָאזעג
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 ךוא .ןעדיירטױא עלַא ץָאליס ייּב ןעמונעגּבָא טָאה רע זַא ,טנַאיװָארּפ עסַאמ -
 טָאה ,רהופוצ רעד טרעכיזעג ןייז לָאז געט עגידרעטייו יד ףיוא ךיוא זַא ידכּב ;

 זַא ,דצ ןייז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םינורמוש יד ןעגָאזנָא טזָאלעג רע
 םונגיטנַא זַא .תומהּב ןוא לייא ,ןײװ ,האובּת וחירי ןייק ןעקישוצ ןעלָאז ייז
 ,דנעגעג רעד ןיא ןעגנולײטּבָא טקישעג רע טָאה ,ןערָאװעג רהָאװעג סָאד זיא
 ןעמ טָאה ,להעפעּב ןייז טיול .טנַאיװָארּפ ן'טימ סענַאװַארַאק יד ןעּפַאח וצ ידכּב
 ןיא ןוא וחירי םורַא ןעשנעמ עטנעּפָאװעּב עסַאמ עסיורג ַא טלעטשעגרעדנַאנוּפ
 רעּבָא ,ןעלטימסנעּבעל יד טימ ןערהופ יד ןעסַאּפפיױא ןעלָאז יז ידכּב ,גרעּב ידי

  סעטרָאהָאק ןהעצ טימ .דנעה יד טגיילעגפיונוצ ןעסעזעג טינ זיא סודרוה ךיֹוא
 "נודעג ךס ַא טימ ךיא ןוא ,עשידיא ףניפ ןוא עשימיור ףניפ ,(ןעגנולײטּבָא)
 "עג רע ןיא רעטייר עכילטע טימ ןוא רעקלעפ ענעדיישרעפ ןופ רענלעז ענעג

 ךיא ;טסוּפ ןוא גידייל ןענופעג רע טָאה אפוג טדָאטש יד ,וחירי ןייק ןעמוק -
 גנימ ,ןַאמ טרעדנוה ףניפ ןעטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה רעּבָא גנוטסעפ רעד
 טָאה ךָאנרעד רָאנ ,ןעגנַאפעג ןעמונעג ייז טָאה סודרוה ,רעדניק ןוא רעּביײװ
 יג ףרָאװ ַא רעמיור יד ךיז ןעּבַאה טלַאמעד ,יירפ טזָאלעגסױרַא דלַאּב ייז רע
 רעזייה יד ןענופעג ןעּבָאה ןוא ,יז ןעריּבַאר וצ ידכּב ,טדָאטש רעד ףיוא ןָאט
 ךיא ןָאינרַאג ַא ןעזָאלעג גינעק רעד טָאה ךָאנרעד .תורצוא יילרע-לּכ טימ לופ
 בָא ןעטַאדלָאס עשימיור יד טזָאלעג טָאה ןוא טרהעקעגמוא ךיז טָאה ,וחירי
 ףורמוש ןוא םודא ,לילג ןופ טדעטש יד ןיא ןעריטרַאװק-רעטניװ ףיוא ןעהיצ
 ץכרוד ןעמוקעּב סונגיטנַא ךיוא טָאה ,בגא .ןעועג יירטעג םהיא ןענייז םָאװ
 .לייח ןעשימיור ןופ לייט ַא ןעמענוצפיוא שינּבױלרע ןַא ץָאליס ןעטפיוקעגרעטנוא
 .ןעגיוא סע'סוינַאטנַא ןיא ןח ןעניפעג וצ טנעכערעג רע טָאה םעדכרוד ,דול ןיא

 ,לעטיּפַאק רעטנהעצכעז
 ס'סָארעכַאמ -- .רעביור יד חצנמ זיא ןוא ירוּפיצ טדָאטש יד ןייֵא טמענ| סודרוה

 ,ן'סוינָאטנַא ןוצ עטַאסָאמַאס ןייק טהייג סודרוה--. טײקגיטיידייװצ |

 ם'נופ טייצ רעד ןיא טלהיפעג טוג ץנַאג רעמיור יד ךיז ןעּבָאה ױזַא 1
 ןייז ןעסײהעג טָאה ןוא טהורעג טינ טָאה רעּבָא סודרוה .םולש ןעגילייווטייצ
 רעהייגסופ דנעזיוט ייװצ טימ םודא דנַאל סָאד ןעמענרעפ וצ ן'פסוי רעדורּב
 .גנולצולּפ ַא ןעגעק דנַאל סָאד ןעצישעּב וצ ידכּב ,רעטייר טרעדנוה ועיפ ןוא
 יד טימ רעטומ ןייז טרהיפעגּבָא טָאה אפוג רע .ץסונגיטנַא דצמ לַאפנָא ןעגיד
 .עּב ןוא ןורמוש ןייק ,הדצמ ןופ טיירפעּב טָאה רע סָאװ ,םיבורק עגירעּביא
 .עּביא יד ןעמעננייַא ן'רַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .טרָאד ייז ןעטלַאה
 :טרָאד טָאה סונגיטנַא סָאװ ,רענלעז יד ןעּבײהטסױרַא ןוא לילג ןופ רעטרע עגיר
 ,טלעטשעגניירַא

 טָאה ןוא ירוּפצ ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא עכורעווַאז .רעקרַאטש ַא ייּב ,2
 ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא ןָאזינרַאג רעד תמחמ ,ןעמונעגנייַא גנירג טדָאטש יד

-- 66 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלַאס עגייז .טרעטנהענרעד ךיז טָאה סודרוה רָאנ יװ
 טּבױלרע סודרוה טָאה ,רעטעװ ןעטכעלש טייּב טרעטַאמעגנייַא קרַאטש טַאהעג
 אצמנב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעלטימ-סנעּבעל יד טימ תוחּכ ערעייז ןעשירפוצּבָא
 סָאװ ,רעּבױר יד ןעגעק ןהייג טזָאלעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .סָאמ רעלופ ןיא
 ןעּבָאה ןעלַאפנָא עטּפַא ערעייז ךרוד סָאװ ןוא ןעלהייה יד ןיא טניואוועג ןעּבָאה
 ענעּפָא ןַא יװ ,ןעדָאש לעיפ יוזַא טקנוּפ דנַאל ןופ רעניױאװנייַא יד טכַאמעג ייז
 טָאה רעטייר גנולײטּבָא ןַא ןוא רעהייגסופ ןעטַאדלָאס סעטרָאהָאק יירד .המחלמ
 טשער ץ'טימ רע ןיא ןײלַא ןוא ,ַאלעּברַא ףרָאד ן'זיּב סיוארָאפ טקישעג רע
 רעּבָא ןעּבָאה דנייפ יד .ןיהַא ןעמוקעג ךיוא גָאט ןעטסגיצרעפ םעד לייח ןופ
 .עגנעגעקטנַא ךיז ןעּבַאה יז רָאג ,לַאפנָא ןייז רַאפ טַאהעג ארומ ןייק טינ
 .עג יד ייס טָאהעג ןעּבָאה יז םורָאװ .דנעה יד ןיא רהעװעג טימ טלעטש
 .וקעגרָאפ ןיא ױזַא .רעבױר ןופ טייקטסיירד יד ייס טייל:סגירק ןופ טייקטינ
 ןעגנואווצעג טָאה לעגילפ רעטכער רעכילדנייפ רעד ןעכלעו ןיא ,געלְשעג ַא ןעמ
 ןיז טימ סודרוה טָאה רעּבָא ךיג .ןעטערטוצּבָא לעגילפ ןעקניל סע'טודרוה
 ,ףליה.וצ עגינייז יד ןעמוקעג זיא ,םוא רהעקַא ןעּבעגעג ךיז לעגילפ ןעטכער
 .רעפ יד ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא ,רעטייװ ןעפיול וצ ןופ ןעטלַאהעגּבָא ייז טָאה
 .ףוס יז טָאה רע ןענַאװ זיּב ,לַאפנָא רעיז טלעטשענּבָא טָאה ןוא רעגלָאפ
 .ןעבירטרעפ ,טכַאלש רעגיציה ַא ְךָאנ ,ףוס-לּכ

 טָאה ,ןעפָארטעג רָאנ טָאה רע ןעמעװ ,ןעמעלַא גידנע'גרה'סיוא רדסּכ 3
 .רעפ ייז ןופ לייט ןעטסערג םעד טָאה ןוא ןדרי ן'זיּב טגָאיעגכָאנ ייז סודרוה
 .ךײט גערּב ןרעדנַא ןץפיוא טײרּפשעצ ךיז טָאה ייז ןופ טשער רעד .טגיליט
 זיא ןעּבילּבעג ןוא ,הרצ רעטסגרע רהיא ןופ ןערָאװעג טיירפעּב לילג זיא ױזַא
 טָאה יז טימ ןעפמעק בעילוצ סָאװ ,ןעלהיה יד ןיא עדנַאּב יד זיולב
 ינופ לֹּכ םדוק סודרוה טָאה רעּבירעד .טייצ ערעגנעל ַא ןעּביילּב טפרַאדעּב ןעמ
 ,תורצ ענענַאטשעגסױא יד רַאּפ תונּתמ ןעטַאדלָאס ענייז ןעשיווצ טלײטעגרעדנַא
 ענרעבליז 150 וצ ןעבעגעג רע טָאה ןעטַאדלָאס ע'טושּפ יד ןופ ןעכילטיא
 טקישעג יז רע טָאה ךָאנרעד .רהעמ לעיפ ךָאנ טײלטּפױה יד ןֹוא (} סעמכַארד
 ץסרוריפ רעדורּב ןעטסגנוי ןייז ןעסייהעג טָאה ןוא ןעריטרַאװק-רעטניװ יד ןיא
 טָאה סיוריפ .ןײרדנסּכלַא ןעגיטסעפעּב וצ ןּוא טנַאיװָארּפ יז ןעפַאשרעּפ וצ
 | , ,טלימרע סָאד

 ןעטַא ןיא ןענופעגנייַא ךיז סוינַאטנַא טָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 4
 יד ןעגעק גירק םוצ ץ'סודרוה ןוא ןָאליס ןעפורעג טָאה סוידיטנעוו .(הנותא)
 טימ .גנונדרַא יד ןעלעטשנייֵא ןעסייהעג רעהירפ יײז טָאה רע רָאנ ,רעטרַאּפ
 .געװ טימ ןעגיניארעפ ךיז ןײלַא ץָאליס ןעזַאלעג סודרוה טָאה ןעגינעגרעפ
 ףעלהייה יד ןיא רעּבױר יד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא זיא אפוג רע ןוא ,ן'סוידיט

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,גרעב ףיוא ןענופעג ךיז ןעּבָאװ ןעלהייה עגיזָאד יד
 ףעמוקוצ ייז וצ טנַאקעג טינ ןעמ טָאה טייז ןייק ןופ ןוא ,טנַאװ ַא יװ ךיילג

 פָאק 35 ךרע ןא טפערטעג עַמָכַארְז א 4
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 ןוא ,ײז וצ ףױרַא טרהיפעג ןעּבָאה ןעלגעטש עמורק ןוא עלָאמש ץנַאג רָאנ
 ךיז ןעּבָאה ,ןיהַא ןעגנַאגנײרַא יד ןענופעג ךיז ןעּבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןעזלעפ יד
 .יוהרעד ךיז ןעּבָאה יז עכלעװ ןופ ,ןעטלַאּפש עפעיט רהייז ןיא ןעזָאלעגּבָארַא
 .עק רעד טָאה טייצ עגנַאל ַא .רעקיטש ףיוא ןעטלָאּפשעצ ןוא ףיילג טעמּכ ןעּב
 טלעטשעגּבָא ףוס.לּכףוס ךיז טָאה רע זיּב ,ןָאש וצ סָאװ ,טסואוועג טינ גינ
 יד ןעזָאלּבָארַא ןעסייהעג טָאה רע .גנודניפרע רעכילרהעפעג ַא רהייז ףיוא
 ןופ ןעגנַאגנײרַא יד וצ זיּב סנעטסַאק ןיא ןעשנעמ ענייז ןעשיווצ עטסקרָאטש
 ערעייז טימ רעּבױר יד טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה טיילסגירק עגיזָאד יד .ןעלהייה יד

 ןעּבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןעטײשצלָאה עגידנענערּב ןעפרָאװעג ןעּבָאה ןוא טעילימַאפ !
 .עּבעל יז ןופ עכילטע ןעּפַאח טלָאװעג ןרעג טָאה סודרוה ,טגידייטרעפ ךיז
 ןעלָאז יז ,רעפורסיוא ןַא ךרוד ןרעדָאפסױרַא ייז טזָאלעג טָאה ןוא דייהרעגיד
 ץטימ ןעּבעגעגרעטנוא טינ ךיז טָאה רענייא ןייק רָאנ .ןעּבעגרעטנוא םהיא ךיז
 ןערָאװעג ןעגנואוצעג וצרעד ןענייז סָאװ ,יד ןופ ךס ַא ןוא ,ןעליװ ןעטוג
 ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעלַאפנײרַא רעדייא ,ןעּברַאטש טלָאװעג רעסעּב ןעּבָאה
 .לָאפ ן'פיוא טע'גרה'רעד טָאה ,רעדניק ןעּביז ןופ רעטָאפ ַא ,רעּביױר רעטלַא ןייא
 ײּב ךיז ןעטעכעג ןעּבָאה סָאװ ,רעטומ רעייז טימ ןהיז ענייז ןפוא ןעדנעג
 .עגקעװַא ךיז טָאה רע .ץסודרוה וצ ןהײגוצסױרַא ןעּביולרע ייז לָאז רע ,םהיא
 ענייז ןופ ןיא סע רעי רָאנ יװ ןוא ,להייה רעד ןופ גנַאגנײרַא ןעּבענ טלעטש
 טָאה סָאװ ,סודרוה .טעליוקעג םהיא רע טָאה ,םהיא ֹוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רעדניק
 טָאה ןוא ןקז ץפֹוא תונמחר ןעגָארקעג טָאה ,סנעטייװרעד ןופ ןהעזעג סָאד
 לָאז רע ,םהיא ןערָאװשעּב ןוא דנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא םהיא ןעגעק
 ןערעה טלַאװעג טינ טשינרָאג טָאה רעטלַא רעד רָאנ .רעדניק ענייז ןעניושרעפ
 .ירעדינ ןייז רַאפ ץסוררוה רעטרעה עטסגרע יד טימ טלעדיזעג טָאה ,ןופרעד
 דנורגּבָא ןיא רעּפרעק עטיוט יד ןעפרָאװעגּבָארַא ,ּבייוו ןייז טיוטעג טָאה ,עזג ןעג
 , 41 ןעפרָאװעגּבָארַא ךיוא ןײלַא ךיז רע טָאה טצעלוצ ןוא ּבָארַא

 .גייֵא ערעייז ןוא ןעלהייה יד ןעמונעגנייא סודרוה טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא 5
 לייט ַא גנורהיפנָא סימלּת רעטנוא ;עזָאלעגרעּביא רע טָאה ךָאנרעד ,רעניואוו
 וצ ידכּב ,קרַאטש גונעג רַאפ טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה סָאװ ,לייח ןייז ןופ
 זיא ןײלַא ןוא ,ןעפערט ךיז ןָאק סָאװ ,דנַאטשפוא ןעכילטיא ןעקירדרעטנוא -

 ןוא רעהייגסופ ןעטַאדלָאס 3000 טימ ןורמוש ןייק ץסונגיטנַא ןעגעק סױרַא רע
 ךיא ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ןענייז ,קעװַא זיא רע רַאנ יװ רעּבָא .רעטייר 0
 ײז .רעטסיײרד ןערָאװעג רעדיװ ,לילג ןיא ןעהורמוא יד טכַאמעגנָא .רעהירפ
 ןוא דנַאל סָאד טסיוורעפ ,לַאּפנָא ןעגידגנולצולּפ ַא ךרוד ץימלּת טיוטעג ןעּבָאה
 רָאג יװ .ןעדנשגעג עטניואוועּבמוא ןוא ןעּפמוז ךרוד קירוצ ןעטָארטעגּבָא ןענייז
 ןעמוקעג רע זיא ,דנַאטשּפױא ןעגיזָאיז םעד ןעגעוו העידי ַא ןעמוקעּב טָאה סודרוה
 ןוא ןעגנוטסעפ עטרעגעלעּב עלַא טיירפעּב ,םידרומ ךס ַא טע'גרה'עגסיוא טָאה ,ףליה וצ
 .ןעטנעלַאט 100--תומוהמ יד רַאפ ףָארטש ַא סלַא--דנייפ ענייז ןופ טנָאמעגפיוא טָאה

 עשידוי ן'תמא רעד ןיא ןעװעג ןענַײז ,רעּבױר רַאפ טנעכײצעּב ָאד ןערעװ סָאװ ,יד (1

 ,ן'סודרוה ןופ ןוא רעמיור יד ןופ הלשממ רעד ןעגעק ןעװעג דרומ ןעגָאה סָאװ ,ןעטָאירטַאּפ
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 ןוא ,דנַאל ןופ ןערָאװעג ןעּבירטעגסױרַא רעטרַאּפ יד ןענייז לייוורעד 6
 ,להעפעּב סע'סוינָאטנַא טיֹול ,סוידיטנעוו טָאה רעטציא .טיוטעג ןעמ טָאה ן'סורוקַאּפ
 רעד .ן'סונגיטנַא ןעגעק ףליה וצ ןענַאיגעל ייווצ טימ רעטייר 1 000 ן'סודרוה טקישעג
 םעד וופ רידנַאמָאק םעד ,ןסַארעכַאמ וצ טדנעװעג ךיז טָאה רעּבָא רעטצעל
 ייבי 7 .דצ ןייז ףױא ןעלעטש ךיז לָאז רע ,השקב רעכילטפירש ַא טימ ,לייח
 גיד'תוזע ןייז ןוא םיער םישעמ סע'סודרוה ףיוא טגָאלקעּב קרַאטש ךיז רע טָאה
 הנתמ ַא טגָאזעגוצ ךיוא טָאה ןוא ,עילימַאּפ רעכילגינעק רעד טימ ךיז ןהייגעּב
 ןעגינעי םעד טימ ןעסײרניײַא טלַאװעג טינ טָאה רעּבָא סַארעכַאמ ,דלעג ןיא
 ,ףיוא טלהָאצעג רעסעּב טָאה סודרוה יװ תויה ןוא ,טקישעג םהיא טָאה סע רעװ
 ןעשלעפ לָאֹו רע ,ייז לעֹוּפ טנַאקעג טינ ץסַארעכַאמ ייּב ןעמ טָאה רעּבירעד
 טש'רמולּכ ןיא רע יװ ,לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה רע רעּבָא .תוחילש ןייז ןיא
 סע'סודרוה ףיוא גידנעקוק טינ ,קעװַא ןיא ןוא ,דניירפ רעטוג ַא סע'סונגיטנַא
 ןייז ןענַאטשרעּפ טָאה סונגיטנַא רָאנ .עגַאל סע'סונגיטנַא ןעקוקוצסיוא ,הארתה
 ןרעיומ יד ןופ ןוא .טדָאטש ןופ ןרעיוט יד םהיא רַאפ ןעטַאלשרעפ טָאה ,ןיימ
 סַארעכַאמ .דנייפ ַא ןעגעק יװ ,םהיא ןעגעק טגידייטרעפ ךיז רע טָאה ּבָארַא
 .גוא .סואמע ןייק ן'סודרוה וצ קירוצ ןערהעקמוא ךיז הּפרח טימ טזומעג טָאה
 ןעדיא עלַא וצ הלּפמ ןייז רעּביא סעּכ ןייז טזָאלעגסױא רע טָאה סגעוורעט
 טָאה רע .טנעגעגעגנָא טָאה רע ןעמעװ ,ןע'גרה'סיוא ןעמעלַא ןעטייהעג טָאה ןוא
 ןעגנַאנעּב יז טימ ךיז זיא רע סָאװ ,רעגנײהנַא סע'סודרוה וליפַא טניושעג טינ
 .דצ סע'סונגיטנַא ףיוא ןענַאטשעג ןעטלַאװ ייז יװ טקנוּפ ,ױזַא

 ןעסָאלשעּב טָאה ןוא םעדכרוד טכַארּבעגפױא ןערָאװעג זיא סודרוה 7
 טָאה ףוס-לּכףוס רָאנ .דנייפ ַא ןעגעק יװ ,ןסַארעכַאמ ןעגעק ןעטלַאה וצ המחלמ
 ןעגָאלקוצנָא ידכּב ,ץסוינָאטנַא וצ קעװַא זיא ןוא ןעטלַאהעגנייַא סעּכ ןייז רע
 סַארעכַאמ טָאה רעּבָא לייוורעד .רהיפפיוא ןעגיטכערטרעדינ ןייז רַאפ ץסַארעכַאמ
 ןעטעּבעגסױא טָאה ןוא גינעק ן'כָאנ דלַאּב קעװַא זיא ,תועט ןייז ןהעזעגנייַא
 .רצ העיסנ ןייז טלעטשעגּבַא טינ סודרוה טָאה ןעגעווטסעדנופ .הליחמ םהיא יײיּב
 טימ טרעגעלעּב סוינָאטנַא זַא ,טסואװרעד ךיז טָאה רע יװ תויה ,ץ'סוינָאטנַא
 ףי רע טָאה רעבירעד ,תרּפ םייּב עטַאסָאמַאס גנוטסעפ יד לייח ןעקרַאטש ַא
 עטוג ַא ןַאהרַאפ זיא ַאד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה רע תמחמ ,םהיא ֹוצ טלײַאעג
 יץסוינַאטנַא וצ טייקנעּבעגרעּביא ןייז ןוא הרובג ןייז ןעזייװ-וצסױרַא טייהנעגעלעג
 יװ תויה .טגידנעעג ךיג גנורעגעלעּב יד ךיז טָאה ןעמוק ןייז ךָאנ עקַאט ןוא
 רעּבירעד ,ּביור ךס ַא טּפַאחעגנײרַא ןוא ןערַאּברַאּב ךס ַא טע'גרה'עגסיוא טָאה רע
 ךָאנ םהיא ,טומ ןיז טרעדנואװעּב רעהירפ ןיֹוש טָאה סָאװ ,סוינַאטנַא טָאה
 .רעפ טָאה ןוא דובּכ רהעמ ךָאנ ןעּבעגעגּבָא םהיא טָאה רע .ןעמוקעּב רעּבעיל
 גינעק רעד .ןיױרט ןעכילגינעק םעד ןעכיירגרעד וצ גנונעפָאה ןייז טקרַאטש
 .עטַאסָאמַאס ןעּבעגוצרעּביא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רעּבָא (1 סוכויטנַא

 גטרָאטש-ץנעדיזער ןייז ןעװעג סָאד ןיא (טושימטוש) עטַאסָאמַאס סָאװ ,ענעגַאמָאק ןופ (1 |
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 .לעטיּפאק רעטנהעצעּביז
 -- .רעדרעמ ם'נופ גנופָארטשעּב יד -- .טע'גרה'רעד טרעװ ףסוי רעדורּב סע'סודרוה

 ,םירמ טימ הנותח טָאה ןוא םילשורי טרעגעלעב סודרוה

 םורָאװ .אפוג הדוהי.תוכלמ ןיא הלּפמ ַא טַאהעג סודרוה טָאה לייוורעד 1
 טָאה ןוא רידנַאמָאק.טּפױה ן'רַאפ ףסוי רעדורּב ןייז ןעזָאלעגרעּביא טָאה רע
 .לַאהּבָא ךיז רע לָאז ,קירוצ ןעמוק טעװ ,סודרוה ,רע זיּב זַא ,ןעלהיופעּב םהיא
 סַארעכַאמ םורָאװ ,ן'סונגיטנַא ןעגעק גנוגעוועּב רעשירעגירק רעכילטיא ןופ ןעט
 ףיוא ,רעטעדניּברעפ ןייק טינ ןפוא םֹוׁשּב רהיפפיוא ןעגידרעהירפ ןייז טול זיא

 זַא ,טסואועג טָאה ףסוי רָאנ יװ רָאנ ,ןעזָאלרעּפ ןענָאק ךיז לָאז ןעמ ןעכלעוו |
 סָאװ ,להעפעּב ץ'פיוא גידנעקוק טינ ,רע זיא ,םהיא ןופ טייוו זיא רעדורּב רעד
 סָאװ ,סעטרַאהַאק ףניפ טימ ןעטָארטעגסױרַא ,ןערָאװעג ןעבעגעג זיא םהיא
 סָאװ ,האובת יד ןעּבױר וצ ידכּב ,וחירי ןעגעק ,ןעּבעגעג םהיא טָאה סַארעכַאמ
 דנעגעג רעדליװ רעגיגרעּב רעד ןיא רעּבָא .טינש םוצ גיטייצ ןעוועג ןיוש זיא
 זיא ףמַאק ןעגיטומנעדלעה ַא ךָאנ ןוא ,ןעלַאפעגנָא םהיא ףיוא דנייפ יד ןענייז
 םורָאװ .גנולײטּבָא:רעטילימ רעשימיור רעצנַאג רעד טימ םענייאניא ןעלַאפעג רע

 יז ןיא ןוא ,ןעטורקער עשיריס ןופ סיואכרוד ןענַאטשעּב ןענייז סעטרָאהָאק יד
 ןעטלַאהרעטנוא ןענָאק ןעלָאז סָאװ ,רענלעז עטינעג עטלַא טלהעפעג ןעּבָאה
 ,םירבח עטינעגמוא ערעייז

 ןייז ןיא .ןוחצנ ןץ'טימ טנעגונעגעּב טינ ךָאנ ךיז טָאה סונגיטנַא רָאנ 2
 ןעטױט ס'פסוי ןעגידילעּב וצ ,וליפַא טײװ ױזַא קעװַא רע זיא גנורעטיּברע
 ,עגעלַאפעג יד ןעּבײלקפינוצ ןעסייהעג טָאה רע יװ םעדכַאנ םורָאװ ,רעּפרעק
 סרוריפ רעדורּב- ס'פסוי םגה ,ּפָאק יד ןעקַאהוצּבָארַא םהיא ןעליופעּב רע טָאה
 ,ןויָדּפ ןעטנעלַאט 50 ןעלהָאצעּב טלָאװעג רַאפרעד טָאה

 ןיא הדירמַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע'סונגיטנַא ןוחצנ םעד טָא ךָאנ
 טּפַאחעג ןעּבָאה רעגניײהנָא סע'סונגיטנַא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,לילג
 - םוצ יז טּפעלשעגקעװַא ,דצ סע'סודרוה ףיוא ןעהייטש סָאװ ,טייל ע'בושח עלַא
 טָאה סַארעכַאמ ואוו ,םודא דנַאל ןיא ךיוא ,טרָאד יז ןעקנורטרעד ןוא תרנּכ.םיי
 - ,תומוהמ ןעּבױהעגנַא ךיז ןעּבָאה ,אתטיג ןעמָאנ ץטימ סָאלש ַא טגיטסעפעּב דָארג
 ,טסואועג טינ טשינרָאג סודרוה רעּבָא טָאה ןעשינעהעשעג עלַא יד ןופ

 ץסויסָאס טמיטשעּב סוינַאטנַא טָאה ,ןעלַאפעג זיא עטַאסָאמַאס יװ םעדכָאנ
 ןעציטשרעטנוא ןעסייהעג םהיא טָאה ןוא ןעיריס רעּביא רעטלַאװרעפ ן'רַאפ
 ,םירצמ ןיק קעװַא רעדיװ רע זיא ןײלַא ןוא ,ץסונגיטנַא ןעגעק ן'סודרוה
 ייוװצ ןופ לייח.ספליה ַא הדוהי.תוכלמ ןייק ן'סודרוה רַאפ טקישעג טָאה סויסָאס
 ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא לייח ןייז ןופ לייט ןעגירעּביא ן'טימ ןיײלַא ןוא ,ןענָאיגעל
 .ייז ךָאנ טרַאה

 תעשּב ,איכויטנַא ןעּבענ ענפַאד ןיא דָארג ןענופעג ךיז טָאה סודרוה 3
 זיא רעדורּב ןייז זַא ,םולח ןעכילטייד ַא ךרוד ןערָאװעג טגָאזעגנָא םהיא זיא סע

2 70 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 ,דײהרענעקַארשרעד טעּב ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןיא רע רָאנ יװ ןוא ,טיוש

 טינ רהעמ רָאנ .הרושּב רעגירעיורט רעד טימ םיחולש יד ןעמוקעגנירַא ןענייז
 טָאה רעּבָא דלַאּב .גָאטהיײװ םעד טזַאלעגרעּביא ךיז סודרוה טָאה טייצ עצרוק א

 סױרַא גילייַא זיא ןוא טייצ רעגידרעטעּפש ַא ףיוא טגײלעגּבָא רעיורט םעד רע

 רע טָאה ,ןעּבױלג טינ טעמּכ סָאד ןָאק ןעמ זַא ,ךיג ױזַא ,דנייפ יד ןעגעק
 .טכַא דצ ןייז ףױא ןעגױצעגרעּבירַא טָאה רע ואוו ,ןונבל םוצ זיּב טכיירגרעד

 ,רעמיור ןָאיגעל ַא ךיוא ןענופעג טָאה ןוא רעניואװנייַא-גרעּב יד ןופ טרעדנוה

 ,ליפַא טרַאװעגּבָא טינ ,לילג ןיא ןעגנורדעגניירַא רע זיא לייח ןעגיזָאד ן'טימ
 רעד ןיא דנייפ יד ןענירטעגנײרַא קירוצ טָאה ןוא ,גָאט ןערעװ טעװ סע זיּב

 .געלעטשּבָא טינ ,ןהײגוצסױרַא טגעװרעד ךיז ןעּבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,גנוטסעפ

 ןעזיוועּב טָאה רע רעדייא רָאנ .גנוטסעפ רעד ףיוא ןעלַאפעגנָא רע זיא ,ךיז גיד

 ןעגנואווצעג זיא רע ןוא ,טניוומרוטש רעכילקערש ַא ןערָאװעג זיא ,ןעמענוצנייַא יז

 יא םורַא געט עכילטע ןיא ,רעפרעד עשינכש יד ןיא ךיז ןעלעטשוצּבָא ןעוועג
 טלָאמעד .טקישעג טָאה סוינָאטנַא סָאװ ,ןָאיגעל העטייווצ רעד ךיוא ןעמוקעגנָא

 ןופ ןעפָאלטנַא טכַאניײּב טכַאמ רעגיזָאד רעד רַאפ ארומ סיוא דנייפ יד ןענייז
 ,גנוטסעפ}

 ףיז רעכיג סָאװ ידכּב ,וחירי ןייק קעװַא דלַאּב סודרוה זיא םעדכָאנ 4
 ,סגַא ןהעשעג םהיא טימ זיא טרָאד .רעדרעמ סרעדורּב ןייז ןָא ןייז וצ םקונ
 םהיא ןעגעװ ךיז טָאה ,ןערָאװעג לוצינ דייהרעטכירעגמוא זיא רע לייװ ןוא
 םענעי ןיא .טָאג ןופ גנילּבעיל רערעדנוזעּב ַא זיא רע זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרעּפ
 םייּב טסעג ע'בושח ךס ַא םהיא וצ ןעדַאלעגנייֵא ןעוועג דָארג ןענייז דנעװַא
 סױרַא ןענייז טסעג יד ןוא ,טגידנעעג ךיז טָאװ הדועס יד רָאנ יװ ןוא .שיש
 ןהעזעגנייַא ןירעד טָאה סודרוה .ןעלַאפעגנײַא גנולצולפ זיוה יד זיא ,בוטש ןופ
 ןיא ןהייטשסיוא ןעומ טעװ רע סָאװ ,תונּכס יד ףיוא טזייוועּב סָאװ ,תפומ א
 .עּב רַאפ ןוא -- ,ןערעװ לוצינ רע טעװ ףוס-לפ-ףוס זַא ,ךיוא ןֹוא ,המחלמ רעד
 6000 ךרע ןַא גרעּב יד ןופ ּבָארַא ןענייז דלַאּב .ןעטַארטעגסױרַא רע זיא ןעניג-
 ןעטשרעדָאפ ןייז טימ ןעגעלשעג עניילק ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ןוא דנייפ
 ,רעמױר יד וצ טנעהַאנ ןהייגוצוצ ךיז טגעװרעד טינ ןעּבָאה ייז ,תמא ,לייֵזז
 ןוא ןעזיּפש.ףרָאװ ןוא רענייטש טרעדיײלשעג יז ןעּבָאה סנעטייוװרעד ןופ רָאנ
 ,רַאפ ייז ןעבָאה ץסודרוה ךיוא .רענגעג ערעייז ןופ ךס ַא טעדנואוורעפ ןעּבָאה
 ,טייז ןיא זיּפש ַא טימ ןעפָארטעג גידנעטייר יב

 טש'רמולּכ ןענייז ןעשנעמ ענייז זַא ,לעטשנָא םעד ןעכַאמ ֹוצ ידכב ןוא 5
 ךיוא רָאנ ,טייקטסיירד רעייז ךרוד זיֹולּב טינ רענגעג ערעייז רַאפ רעקרַאטש
 / ףניײרפ עטוג ענייז ןופ םענייא טקישעג סונגיטנַא טָאה ,להָאצ רעייז ךרוד
 המחלמ טפרַאדעג יז ןעּבָאה טרָאד .ןורמוש ןייק גנולײטּבָא-רעטילימ ַא טימ ן'סוּפּפ
 עכילדנייפ טָאד ןעגנַאגעגכרוד לייוורעד זיא רעּבָא סודרוה .ן'סַארעכַאמ טימ ןעטלַאה
 .יואוונייַא דנעזיוט ייווצ טע'גרה'עגסיוא ,טדעטש עגיילק ףניפ טרעטשעצ טָאה ,דנַאל
 ןייז ןיא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןוא רעזיה ערעיײז טנערּברעפ ,רענ
 .ַאנָאק ןעמָאנ ן'טימ ףרָאד ַא ןיא ןעגָאלשעגפױא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעגַאל

-- 71 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ףחירי ןופ ןעדיא ןעסַאמ ץסודרוה וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז גָאט עלַא 6
 .לייט ןוא ץסונגיטנַא וצ האנש תמחמ זייוװלײט ,ןעטנַאק ערעדנַא ןופ ןוא אפוג
 .סערג רעד .תורובג סע'סודרוה ךרוד טרעטסייגעּב ןעוועג ןענייז ייז לייװ ,זייוו
 -וצמוא גנַאלרעפ ןעטסואוועּבמוא ןַא ךרוד ןעּבירטעג ןעװעג זיא רעּבָא בור רעט

 וצ טַאהעג קשח קרַאטש ,בגא ,טָאה סודרוה .רעטציא ןופ בצמ םעד ןעטייב |
 ןעגנַאגעג םהיא ןענייז ןעשנעמ סע'סופּפ ךיוא רעּבָא .אנוש ן'טימ ךיז ןעגָאלש
 ןייז רַאפ ןוא טכַאמ רעסיורג ןייז רַאפ גידנעבָאה ארומ טינ ,ןעגעקטנַא גיטומ
 טָאה ,ןעּבױהעגנָא דלַאּב ךיז טָאה סע סָאװ ,טכַאלש רעד ןיא ,ףמַאק םוצ קשח
 ,סודרוה רעּבָא ,טגנייאעגנייַא קרַאטש םהיא טייצ עצרוק ַא לייח ס'אנוש ם'נופ לייט ַא
 הנּבס ןייק רַאפ ןענַאטשעגּבָא טינ זיא ,טיוט סרעדורּב ןייז טקניײדעג טָאה סָאװ
 ?םיחצור יד טימ ןַאט וצ ןעּבָאה טלָאװ רע יװ ,יױזַא ןעגָאלשעג ךיז טָאה ןוא
 ףרָאװ ַא טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעװעג רבוג דלַאּב רע טָאה ױזַא .אפוג
 ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעגעק טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד ;םהיא ףיוא ןָאטעג
 :כָאנ ךיז 'טזָאלעג ןוא דלעפ.טכַאלש ןופ ןעּבירטרעפ ןעמעלַא יז ,ןעטלַאהעג ךיז
 .גײרַא ייז רע טָאה גנוסיגרעפ-טולּב רעכילרעהפיואנֹוא רעטנוא .ייז ךָאנ ןעגָאי
 'טָאה ייּברעד ןוא ,םהיא ןעגעק סױרַא ןענייז ייז ןענַאװ ןּופ ,ףרָאד ןיא טגָאיעג
 טצעלוצ .לייח ןעטשרעטניה רעייז ןָאטעגנָא סנעדָאש עגיד'ארומ סרעדנוזעּב רע
 .עכילטיא ואו ,ףרָאד ןיא ןעגנורדעגנײרַא דנייפ יד טימ םענייאניא רע זיא

 .עג ןענייז רעכעד יד ףיוא וליפא ןוא ,עטנעּפָאװעּב טימ לופ ןעוועג זיא זיוה
 "עג ןענייז סָאװ ,יד ןעװעג רבוג טָאה רע רָאנ יװ .רעגידייטרעפ ןענַאטש
 .םעדכרוד ןוא ,רעזייה יד ןעכערּבנייַא ןעסייהעג רע טָאה ,ןעסיורד ןיא ןענַאטש
 ױזַא .ןהײגסױרַא ןעלָאז יז ,גינייווניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,יד ןעגניווצ טלָאװעג רע טָאה
 גרעכעד ענעלַאפעגנייַא יד רעטנוא ןערָאװעג טקיטשרעד יז ןופ בור עטסערג רעד זיא
 ךופ דרעווש ן'רעטנוא ןעלַאפעג ןענייז ,ן'תלופמ יד ןופ ןערָאװעג לוצינ ןענעז סָאװ ,יד
 -ָאה ,זייװסנעפיוה ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,רעּפרעק עטיוט יד ןוא ,ןעטַאדלָאס יד
 ןעצנַאגניא .טָאה הטיחש ַאזַא .אפוג רעגיז יד געװ יד טרַאּפשרעפ טצעלוצ ןעּב
 ךעּבײלקפינוצ ָאי ךיז טגעלפ'ס זַא ןוא ,דנייפ יד ייּב טומ םעד ןעמונעגּבָא
 ,ףרָאד ןיא גידנעגיל עטיוט יד ןהעזרעד רָאנ ןעּבָאה ייז יװ זיא -- ,לעפייה ַא
 .ןעטייז עלַא ןיא ענעקָארשעגרעּביא ןעפיול טזָאלעג ךיז יז ןעּבָאה

 -עג טלָאװ ,ןוחצנ ןייז רעּביא טהיירפעג קרַאטש ךיז טָאה סָאװ ,סודרוה
 .נערטשיוצ רעד רָאנ .םילשורי ןייק ןהייג ךיז ןעזָאל וצ דימו-ףּכיּת ןרעג ןעװ -

 .רַאפ ,הּבס יד זיא סָאד טינ רהעמ .ןירעד טרעטשעג םהיא טָאה רעטניװ רעג
 ןעפרַאװּבָארַא ןוא ןוחצנ ןייז םוקלופ ןעצונסיוא טנָאקעג טינ טָאה סודרוה סָאװ
 ,םילשורי ןעזָאלרעפ וצ טיירגעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ן'סונגיטנַא

 יטיילסגירק עטרעטַאמעגסױא ענייז טזָאלעג סודרוה טָאה ּדנעװַא ןעגעק 7
 .לָאס ןופ גהנמ ןץטױל ןעדָאּב ךיז קעװַא רע זיא ןײלַא ןוא ,ןעהורסיוא ךיז
 רעדייא .לעגניא רעניילק ןייא רָאנ טנעידעּב םהיא טָאה ייּברעד ןוא , ןעטַאד
 ןופ ןעפָאלעגסױרַא ןעגױא ענייז רַאפ זיא ,ץחרמ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע
 .ייווצ ַא םהיא ךָאנ ,דנַאה רעד ןיא דרעװש ַא טימ טַאדלָאס רעכילדנייפ ַא טרָאד
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 עג ןעפָאלטנַא טכַאלש רעד ךָאנ ןענייז ייז .עכילטע ךָאנ ןוא רעטירד ַא ,רעט
 רַאפ ןעטלַאהעּב טרָאד ךיז ןעּבַאה ןוא ץחרמ ןיא דײהרעטנעפַאװעּב ןערַאװ
 ןופ סױרַא ייז ןענעז ,גינעק םעד ןהעזרעד ןעּבַאה יײז רָאנ יװ .ארומ סיורג
 ,םהיא ייּברַאפ ןעפַאלעגסױרַא ייז ןענייז שינרעטיצ טימ ןוא גנורעווילגרעפ רעייז
 יא גילעפוצ .ריט יד טכוזעג ןעּבָאה ןוא ,טנעפָאװעּב טינ ןעװעג זיא סָאװ
 . יַעג טָאה סָאװ ,טיילסגירק סע'סודרוה ןופ טינ רעגייא ןייק ןעוועג טינ ייּברעד
 .ןערָאװעג ןעפַאלטנַא עלַא ייז ןענייז ױזַא ןוא ,ןעּפַאח ייז טנָאק

 ײב ּפָאק יד ןעקַאהּבָארַא ןעסייהעג סודרוה טָאה גָאט ןרעדנַא םעד 8
 טָאה ןוא ,טיירטש ןיא ןעלַאפעג זיא סָאװ ,ן'סוּפּפ ןַאמטּפיוה:סגירק סע'סונגיטנַא
 עג המקנ טָאה רע זַא ,ןמיס ַא רַאפ סרוריפ רעדורּב ןייז וצ טקישעגּבָא סע
 ךץפסוי סָאד טָאה סופּפ רעד טָא םורָאװ ;טױט סרעדורּב רעייז רַאפ ןעמונ
 , טיוטעג

 סודרוה זיא ,ןערָאװעג רעכַאװש זיא רעטניװ ןופ טייקגניירטש יד רָאנ יו
 ןרעיומ יד ֹוצ זיּב לייח ןייז טרהיפעגוצ טָאה ,םילשורי ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא
 זיא סָאד ,שדקמה-תיּב םעד רעּביאנעגעק טקנוּפ רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפיוא טָאה ןוא
 ַא רַאפ טמיטשעּב ןערָאװעג םיֹור ןיא זיא רע טניז ,רהָאי ןעטירד ןופ ףוס םוצ ןעוועג
 .ביײַא טנַאקעג ןעמ טָאה ,טלעטשעגּבָא ךיז טָאה סודרוה סָאװ ,טייז רעד ףיוא רָאנ .גינעק
 יװ םעדכַאנ .טייז רעד טָא ןופ ןעמונעגנייַא יז טָאה טוימוּפ ךיוא ;טדָאטש יד ןעמענ
 טיילסגירק ענייז ןעשיווצ ןעטיײּברַא-סגנורעגעלעּב יד טלײטעגרעדנַאנופ טָאה סודרוה
 ןעיוּבוצסױא ןעלהיופעּב רע טָאה ,טדָאטש םורַא רעדלעוו יד ןעקַאהסיואןעסייהעג ןוא
 .רעּביא רע טָאה ןעטייּברַא עגיזָאד יד ּבעילוצ .סמערוט ייז ףיוא ןוא ןעלַאװ יירד
 ,ןורמוש ןייק קעװַא רע זיא ןײלַא ןוא ,ןעשנעמ עטסגיסיילפ ענייז טזָאלעג
 ןופ ןהוז םעד ,רדנסּכלַא ןופ רעטכָאט רעד טימ טרָאד ןעּבַאה וצ הנותח ידכּב
 ןעוװעג רע זיא ,טנָאמרעד ןעּבױא ןיוש זיא סע יװ ,רהיֵא טימ סָאװ ,לוּבוּתסירַא
 ;גנורעגעלעּב רעד וצ ךָאזייּב ַא הנותח יד ןעוועג םהיא ייּב זיא וזַא .ט'סנק'רעפ
 .רענגעג ענייז ןעטכַארעפ וצ ןעּבױהעגנָא ןיוש טָאה רע םורָאװ

 טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ייּבראפ ןעװעג זיא הנותח יד רָאנ יװ 9
 טימ ךיז טָאה טייצ רעד רַאפ םורָאװ ,לייח ןרעסערג ַא ךָאנ טימ םילשורי ןייק
 .רעהייגסופ ןוא רעטייר ןופ לייח ןעדנעטיידעּב ַא טימ סויסָאס טגינייארעפ םהיא
 ןוא ,דנַאל ןופ ןעדנעגעג עטסגינייװעניא יד ךרוד טקישעג רע טָאה לייח םעד
 ףרע ןַא ,לייח רעצנַאג רעד .ןעיקינעפ ךרוד ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןײלַא רע
 .טפליה רעדנעטיידעּב ַא ךָאנ וצרעד ,רעטייר 600 ןוא רעהייגסופ ןענָאיגעל ףלע
 רעגיד'נופצ רעד ןופ טייוו - טינ רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפיוא טָאה ,ןעיריס ןופ לייח
 םעד ףיוא םישעמ ענייז ןיא ןעועג ךמוס ךיז טָאה אפוג סודרוה .רעױמ.טדָאטש
 . סויסָאס ןוא ,גינעק ַא רַאפ טמיטשעּב םהיא טָאה סָאװ ,טַאנעס ןוֿפ סולשעּב
 טהייטש סַאװ ,לייח םעד ףליהוצ ןסודרוה טקישעג טָאה סָאװ ,ן'סוינָאטנַא ףיוא
 ,גנורהיּפנָא ןייז רעטנוא
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 ,לעטיּפאק רעטנהעצטכא
 סיערטַאּפָאעלק -- .טיוט סע'סונגיטנַא --- .םילשורי ןייא ןעמענ סויסָאס ןוא סודרוה

 ,טייקגיריגדלעג

 .ילקעגפיונוצ טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא עסַאמ יד טָאה לייוורעד 1
 ךיז ןעּבָאה ערעכַאװש יד .גנוגערפיוא עסיורג ַא טּפַאהעגנָא ,םילשורי ןיא ןע
 רעװ ,םעד ךילקילג טצַאשעג ןעּבָאה ןוא שדקמה.תיב םעד םורַא ןעּבילקעגפיונוצ
 .עדנוזעּב ַא ןהעזעגנייַא ןירעד ןעּבָאה ייז םורָאװ ,טייצ ַאזַא ןיא טינ טּבעל סע
 .נַאּב ןעבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ערעטסיירד יד ,טרהעקרעפ ,דָאנעג סטָאג ער
 סרעדנזעּב .תוחיצר ןוא תולזג ךס ַא ןערהיפסיױא ןעגעלפ ןוא ןזייוװסעד
 טלהעפעג יז טָאה סע תֶמֹחֹמ ,טדָאטש ןופ הביבס יד ןעּביױרעּב ייז ןעגעלפ
 .סיד רעסעּב םעד .תומהּב יד רַאפ ןוא ןעשנעמ יד רַאפ ןעלטימסנעּבעל
 .ידיטרעפ וצ ידכּב טלעטשעגסױא ןעמ טָאה לײח ם'נופ לייט ןעטרינילּפיצ
 רעטייּברַא יד ןעּבירטרעפ ןעּבָאה יז .רערעגעלעּב יד ןעגעק טדָאטש יד ןעג
 ןעלטימ:סגנוגידיטרעפ עײנ ץלַא טכַארטעגסױא ןעּבָאה ןוא ןעלַאװ יד ייּב
 טנָאקעג טינ ײז ןעּבָאה ךַאז ןייק רעּבָא .סענישַאמ-סגנורעגעלעּב יד ןעגעק
 ,סענימ עשידרערעטנוא ןעּבָארג ייז ,דנייפ יד רַאפ רעסעּב

 טָאהס ןוא ,ןעּפַאכ ֹוצ ךיז טסיילפעג גינעק רעד טָאה רעּביױר יד 2
 וצ ידכּב .ןעלַאפסױוא יד ןופ ףוס ַא ןעכַאמ וצ ןעּבעגעגנייֵא ךיוא םהיא ךיז
 ןעלטימסנעּבעל ןערהיפוצ טוָאלעג רע טָאה ,גרַאװנעסע ןיא קחוד םעד ןעליטש
 עשימיור עטינעג סגירק יד ןעװעג ןענעז ן'סודרוה ייּב יװ תויה .סנעטייוו ןופ
 עגונּב םגה ,עטרעגעלעּב יד רַאפ רעקרַאטש ןעװעג רע זיא רעּבירעד ,רענלעז
 ,תמא .עטצעל יד ןעגײטשרעּבירַא טנַאקעג גנירג טינ ןעמ טָאה טייקטסיירד וצ
 םענעפָא ןיא רעמיור יד טימ ךיז ןעגָאלש וצ ןעדימעגסיוא עקַאט ןעּבָאה ייז
 רעּבָא רַאפרעד .גנַאגרעטנוא רעיײז טײיטעּב רעכיז טלָאװ סָאד תמחמ ,דלעפ
 עשידרערעטנוא ערעייז ןופ דייהרעטכירעגנוא ךיז ןעזייועּב לָאמטּפָא יז ןעגעלפ
 רעד ןופ לייט ןייא רעדייא ןוא ,דנייפ ערעייז ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא גנייג
 .םיוא טַאהעג .ןיוש יז ןעּבָאה ,טרעטשעצ ןערעװ וצ ןעזיװעּב ךָאנ טָאה רעיומ
 ןערָאװעג דימ ןענײז דנעה ערעיז טינ ,רבדה רוציק .ערעדנַא ןא טיוּבעג
 ,ןעלטימ ענעדיישרעפ יַײלרע:לּכ ןעטכַארטוצסיוא טרעהעגפיוא טָאה ּפָאק רעייז טינ
 ןעטצעל ן'זיּב ךיז ןעגידייטרעפ וצ ןעװעג טיירג ךילרעּפנײשעּב ןענייז יז ןוא
 ,טולּב ןעּפָארט

 ,םישדח 5 ןופ ךשמ ןיא גנורעגעלעּב יד ןעטלַאהעגסוא ייז ןעּבָאה ױזַא
 .וצ .טרעגעלעּב ייז טָאה סָאװ ,לייח ם'נופ טײקרַאטש רעד ףיוא גידנעקוק טינ
 :םױרַא ךיז ףיוא ןעמונעג סע'סודרוה ןעשנעמ ענעּבילקעגּבָא עכילטע ןעּבָאה טצעל
 .רעטנוא) ןענָאירוטנעצ סע'סויטָאס ףױרַא ןענייז יז ךָאנ ,רעיױמ ןץפיוא ןעגייטשוצ|
 .ןייַא יז ןעּבָאה טשרעוצ ..טדָאטש ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןענייז ייז ןוא ,(ןעריציפָא
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 ךיז ליה רעד טָאה ךָאנרעד .שדקמהיתיב םעד םֹורַא לַאטרַאװק םעד ןעמונעג
 עכילקערש ַא םוטעמוא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,טדָאטש ןיא ןעסירעגנײרַא
 .עלעּב יד סָאװ ,רעּבירעד טרעטיּברע קרַאטש ןעוועג ןענייז רעמיור יד םורָאװ ,חטיחש
 ןופ ןעּבָאה דצ סע'סודרוה ןופ ןעדיא יד ןוא ,טרעיודעג גנַאל ױזַא טָאה .גנורעג
 .גיטנַא ןופ טינ םענייק ןעּבעל ןעזַאל וצ טינ ידכּב ,גנידצלַא ןָאטעג טייז רעייז
 :סעג עלָאמש יד ןיא טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה ןעסַאמ עצנַאג .רעגנייהנַָא סע'סונ
 םוצ גידנעפיול ןוא ,טסערּפעגפיונוצ ךיז ןעּבַאה יז ואװ ,רעזייה יד ןיא ,ךעל
 טינ ןעמ טָאה ןעיורפ ףיוא ,םינקז ףיוא ,רעדניק ןייק ףיוא וליפא ,שדקמה-תיב
 םיחולש טקישעגמורַא םוטעמוא טָאה גינעק רעד םגה ןוא ,תונמחר ןייק טַאהעג
 ןוא ,ןעטלַאהעגנייַא טינ דנַאה יד רענייק טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעניוש ןעסייהעג ןוא
 לייוורעד .ןיילק ןוא טיורג ןעגעק עגושמ יװ טעװעדליװעג ןעּכַאה ןעטַאדלָאס יד
 :רעהירפ ןייז ןיא טינ טַאהעג טינ להיפעג םֹוׁש ןייק טָאה סָאװ ,סונגיטנַא זיא
 'עג ךיז טָאה ןוא סָאלש ןייז ןופ סױרַא ,דמעמ ןעגיטציא ןייז ןיא טינ ,ןעגיד
 יַאועג טרהירעג טינ ןיטולחל זיא רעּבָא רענעי ,סיפ יד רַאפ ן'סויסָאס ןעפרַאװ

 רעטכעלעג ַא טימ ןעסָאשעגסױא טָאה ?ענַאל רעד ןופ טײּבמוא ַאזַא ךרוד ןע
 םהיא טָאה רע .ענעדיא .ה .ד ,ענָאגיטנַא ןעפורעגנָא גידנעלדיז םהיא טָאה ןוא
 םהיא ןעסייהעג טָאה רע רָאנ ,יורפ ַא יװ ,ןהײגמורַא יירפ טזָאלעג טינ רעִּבָא
 .הסיפת ןיא ןעצעזניירא ןוא ןעטייק ןיא ןעדימש

 לֹּכ םדוק רע טָאה ,דנייפ ענייז ןעמוקעגייב זיא סודרוה יװ םעדכָאנ 3
 .ָאװ ,רענלעז.ספליה עטעװעדליװעצ יד ןעליטשוצנייַא ױזַא יװ ,רַאפרעד טגרָאזעג

 וצ ידכּב ,ןעטייז עלַא ןופ ןעפַאלעגנָא ןעמוקעג זיא ןומה רעדמערפ רעד םוד
 . :עגּבָא רעּבָא יז טָאה גינעק רעד .רעמיטגילייה יד ןוא שדקמה-תיּב םעד ןהעז
 ןוא ,סעקנושַארטס ךרוד זייוװליט ,דייר עכייוו ךרוד זייוולייט ,ןופרעד ןעטלָאה
 ןוחצנ ןייז זַא ,טגייצרעּביא ןעװעג זיא רע םורָאװ .רהעװעג ןופ חֹּכ ץטימ וליפא
 ןהעזעג ןעטלָאװ עדמערפ יד ּביוא ,הלּפמ ַא רעדייא ,רעכילדנעש ןעוועג טלָאװ

 .טזָאלרעד טינ רע טָאה יזַא טקנוּפ .ןהעז טינ ןערָאט ייז סָאװ ,סנױזַא סיּפע
 ןעגָאז םהיא לָאז רע ,ץסויסָאס ייב טגערפעג טָאה ןוא טדָאטש יד ןעריּבַארעצ
 ןעגידיילסיוא ןעצנַאגניא רעמױר יד ןעליװ ןעד יצ ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא
 גינעק ַא רַאפ םהיא ןעזָאלרעּביא ןוא ןעשנעמ ןופ ןוא דלעג ןופ טדָאטש יד
 רעּבכיא טפַאשרעה יד ןעװעג לחומ טָאה טיײז ןייז ןופ רע ;תוירּבדמ רעּביא
 ױזַא ןופ טולּב יד ךרוד ןעפיוק יז ףרַאדעּב ןעמ דלַאּביװ ,טלעװ רעצנַאג רעד
 ןעמ ףרַאדעּב רשוי יּפ.לע זַא ,טרעפטנעעג סויסָאס טָאה ףיורעד .רעגריּב לעיפ
 סָאװ ,תורצ יד רַאפ יז ןעלהָאצוצּבָא ידכּב ,ןעּביױר ןעטַאדלָאס יד ןעזָאל ןעמ
 הע זַא ;טרעלקרע סודרוה טָאה .גנורעגעלעּב רעד תעשּב טַאהעג ןעּבָאה ייז
 טָאה םעדכרוד .עסַאק רענעגייא ןייז ןופ ןעניולעּב רעדנוזעּב ןעכילטיא טעװ
 ,טדָאטש ןופ לייט ןעגירעּביא םעד ןעװעטַארוצּבָא ןעּבעגעגנייַא םהיא ךיז טָאה
 ןעמעלַא ןעקנַאשעג טָאה ןוא גָאזוצ ןייז טליפרעסיוא ךיוא רע טָאה ףֹּכיּת ןוא
 אפוג ץ'סויסָאס ןוא ערעכייר ךָאנ ןעריציּפָא יד ,עדנעצנעלג ןעטַאדלָאס יד ;תֹונּתמ
 סויסָאס ,דלעג ןהָא םהיא ןופ קעװַא טינ זיא רענייק זַא ױזַא ,עכילגיניק תמא
 קעװַא זיא ןוא ןיורק ענעדלָאג ַא טָאג ןעגיּבייא םעד ןעװעג בדנמ ךָאנרעד טָאה
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 .ץסוינַאטנַא ֹוצ ץסונגיטנַא םענעגנַאפעג םעד ןעגניירּב וצ ידכּב ,םילשורי ןופ
 .ּבָארַא םהיא טָאה ןעמ :טױט ן'סואימ ַא ךרוד סונגיטנַא זיא ןעּברַאטשעג ןוא
 ,1 קַאה ַא טימ ּפַאק יד טקַאהעג

 יז ןעשיווצ גנוּבײלקּבַא ןַא טכַאמעג סודרוה גינעק רעד טָאה רעטציא 4
 .עג רע טָאה ,יײרטעג םהיא ןעװעג ןענייז סָאװ יד :טדָאטש ןופ רענױאװניײַא
 וצ ןעגיוצעגוצ רהעמכָאנ ייז רע טָאה טימרעד ןוא ,סעלעטש עגיײדובּכּב ןעּבעג
 יװ תויה ,ןעטיוט ןעסייהעג רע טָאה רעגנייהנָא סע'סונגיטנַא ,טרהעקרעפ .ךיז
 עלַא ןופ תועּבטמ ןעסיגּבַא ןעזָאלעג רע טָאה ,דלעג ןמוזמ טלהעפעג טָאה םהיא
 ץסוינָאטנַא וצ טקישעגּבָא סע טָאה ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םיצפח ערעייט
 בייַא ךיז טנָאקעג טינ רע טָאה ןעגעוװטסעדנופ .דניירפ עטוג ענייז ֹוצ ןוא
 ,טייצ רעגנַאל ַא ףיוא טייקרעכיז ןעפיוק

 טאהעג םהיא טָאה ן'ערטַאּפָאעלק וצ טסולג רעד סָאװ ,סוינָאטנַא םורָאװ
 ןוא .הֹואּת ןייז ןופ ףאלקש ַא ןעצנַאגניא ןערָאװעג זיא ,טרהעצעגפיוא יװ טעמּכ
 ןייק זַא ,ױזַא עילימַאפ ענעגייא רהיא ט'רטּפעג טָאה ערטַאּפָאעלק יװ םעדכָאנ
 טלָאמעד ךיז טָאה--טּבעלעג טיג רהעמ טָאה םיבורק עטנעהָאנ ערהיא ןופ רענייא
 ןעדײרנָא דימּת טגעלפ יז ןוא ,גינייווסיוא ךָאנ טדנעוװעג טײקגיטשרָאד טולּב רחיא
 וצ טהימעג ךיז טָאה ןוא ןעטשריפ עשיריס יד ףיוא ץ'סוינָאטנַא רַאפ סטכעלש
 ןעּפַאכנײרַא גנירג ןענעק לָאז יז ידכּב ,ןע'גרה ייז לָאז רע ,םהיא ייּב ץ'לעוּפ
 הדוהי דנַאל סָאד ףיוא קילּב רהיא ןעפרָאװעג ךיוא יז טָאה ױזַא ,רעדנעל ערעייז
 ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ טיײּברַאעג יז טָאה דייהרעליטש ןוא ןעיּבַארַא ףיוא ןוא
 ,ץ'סודרוה ןוא .ץכילַאמ ,רעדנעל עדייּב ןופ םיכלמ יד געװ ןופ ןעמַארוצּבָא

 ןעגנורעדַאפ ערהיא עלַא ןעּבעגעגכָאנ סוינָאטנַא טָאה טציא זיּב םגה 5
 ייוצ עגיזָאד יד ןופ דרַאמ ץפיוא ןעקוק טנַאקעג טינ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ
 .נופ .ןעכערּברעפ ַא ףיוא יװ ,שרעדנַא םיכלמ עדנעטיידעּב ןוא טייל עכילטנערָא
 ןעמונעגּבָא טָאה ןוא ייז טימ דניירפ רעטוג סיוא ןערָאװעג רע זיא ןעגעווטסעד
 רע טָאה ױזַא .ץערטַאּפָאעלק ןעּבעגעגּבַא ןוא דרע םיקלח עדנעטיידעּבב ייז ייּב
 ךיז טניפעג סע ואװ ,וחילי ייּב דלַאװ-ןעמלַאּפ םעד ץ'ערטַאּפָאעלק ןעּבעגעגּבָא
 .ןודצ ןוא רוצ ץוח ,סורעטיולע ךייט טייז רעד ףיוא טדעטש עלַא ןוא ,םַאזלַאּב

 עגיזָאד יד רעּביא ןירעשרעה יד ןערָאװעג זיא עירטַאּפָאעלק יװ םעדכָאנ
 רעטרַאּפ יד ןעגעק המחלמ רעד ןיא ץ'סוינָאטנַא טיילגעּב יז טָאה ,ןעדנעגעג
 קשמד ןוא ַאעמַאּפַא רעּביא ןעמוקעג יז זיא ךַאנרעד ןוא תרּפ ךייט םוצ זיּב
 רהיא טליטשעגנייַא תונּתמ ערעײט ךרוד סודרוה טָאה ָאד .הדוהי.תוכלמ ןיא
 .עג ןעמונעגּבָא ןענייז סָאװ ,ןעדנעגעג יד רהיא ייּב ןעגנודעגּבָא טָאה ןוא סעּכ
 יז רע טָאה ךָאנרעד .ךילרהעי ןעטנעלַאט 200 רַאפ ,ךיירגיניק ןייז ןופ ןערָאװ
 ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ דלַאּב .טויסולעּפ זיּב דובּכ סיורג טימ טײלעּבסױרַא
 ןעגנַאפעג ךיז טימ טרהיפעג טָאה ןוא רעטרַאּפ .יד ןופ דנַאל ןופ סוינַאטנַא
 ןוא םיצפח ערעייט יד טימ םענייאניא .ןסענַארגיט ןופ ןהוז םעד ,ןסעזַאּבַאטרַא
 ,'ערטַאּפָאעלק הנתמ ַא רַאפ ןעּבעגעגּבָא םהיא רע טָאה ּבױר ןעגירעּביא םעד

 ,טסירק רַאפ 37 רהָאי ןיא (1)



 תומחלמ עשידיא יד

 ,לעטיּפאק רעטנהעצניינ

 ןיא שינרעטיצדרע עסיורג ַא -- ,רעּבארא יד ןעגעק ן'סודרוה טקיש סוינָאטנַא

 .הדוהי דנַאל

 ךיז סודרוה טָאה (1 ,םֹויצקַא ןופ המחלמ יד ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע זַא

 טציא תמחמ ,ן'סוינָאטנַא טימ םענייאניא המחלמ ןיא ןעטערטוצסױרַא טיירגעג

 יד ךיוא ןוא ,טרעהעגפיוא טַאהעג ןיוש הדוהי-תוכלמ ןיא ןעהורמוא יד ןעּבָאה

 .לַאהעג ךָאנ יז רעטסעװש סע'סונגיטנַא טָאה רעהַא זיּב סָאװ ,ַאינקרוה גנוטסעפ

 ךרוד טָאה ערטַאּפָאעלק רעּבָא .דנעה סע'סודרוה ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא ,ןעט

 טימ ןהייגטימ טינ לָאז סודרוה זַא ,טרהיפעגסיוא תואמר ןוא טייקשלַאפ רהיא

 ןערעװ רוטּפ טלָאװעג יז טָאה ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ .ןע'סוינָאטנַא

 לָאז רע ,ן'סוינָאטנַא טדערעגוצ יז טָאה ןכּב .גינעק ןעשיּבַארַא ןֹופ ןוא םהיא ןופ

 .עגסיוא טָאה ןוא ,רעּבַארַא יד טימ המחלמ ןערהיפ וצ ן'סודרוה ןעּבעגרעּביא

 רעמָאט ,ןעיּבַארַא ןעמוקעּב יז טעװ ,ןייז חצנמ סודרוה טעװ רעמַאט זַא ,טנעכער

 ד טָאה ױזַא .הדוהי.תוכלמ ןעמוקעּב יז טעװ ,הלּפמַא ןעמוקעּב רע טעװ עשז

 | ןרעדנַא םעד ךרוד טשריפ ןייא ןעטכיגרעפ וצ טנעכערעג

 הבוט ַא ןעוועג זיא ,הער ַא רַאפ ןהייגסיוא טלַאזעג טָאה סע סָאװ רָאנ 2

 ךָאנרעד ,תונּכשמ דנייפ יד ייּב ןעמונעגּבָא רע טָאה טשרעוצ ,ץטודרוה רַאפ

 סָאיד ײּב רעטייר גנולײטּבָא רעדנעטיידעּב ַא טימ ייז ףיוא ןעלַאפעגנָא רע זיא

 יז רע טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןעטסיירד רעיײז ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ,סילָאּפ

 ןעשיווצ גנוגעוועּב עסיורג ַא ןעפורעגסױרַא טָאה הלּפמ עגױַאד יד .ןעועג חצנמ

 להָאצ רעסױרג ַא ןיא ןעּבילקעגפיונוצ לָאמַא ךָאנ ךיז ןעּבָאה ייז .רעּבַארַא יד

 זַא .ןעדיא יד ףיוא טרַאװעג טרָאד ןעּבָאה ןוא ןעיריסעלעק ןיא ַאטַאנַאק ייּב

 יד ןערהיפ וצ טכַארטעג רע טָאה ,לייח ןייז טימ ןעמוקעגנָא טרָאד זיא סודרוה

 ןעוּבסױא ןעסייהעג רע טָאה רעּבירעד ןֹוא ' ,טײקגיטכיזרָאפ סיורג טימ המחלמ

 .ןעגלַאפ טלָאװעג טינ םהיא ןעבָאה ןעשנעמ ענייז רָאנ .רעגַאל ןעטגיטסעפעּב ַא

 ךרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה ןוא ,טכַאמעג טסיירד .ייז טָאה ןוהצנ רעטשרע רעד תמחמ

 יער עשימיר יד ןופ בורפ רעטצעל רעד ןערָאװעג טקיטשרעד זיא סע יװ ,םעדכָאנ (4

 :טלעװ רעד רעביא הלשממ יד טּפַאהרעפ ןעבָאה ,קילבופער יד ןעײנעב וצ רעדיוװ רענאקילבופ

 סוינָאטגַא -- ײװצ יד ןעליּפש לָארטּפױה יד רָאנ ,(ןעריוומואירט) טײלטּפױה:טגירק עשימיור יירד הכולמ

 .(רעגילייה) רעד סוטסוגווא שינעמענוצ םעד ןעמוקעּב רעטעּפש טָאה סָאװ ,רסיק סונַאוװאטקא ןוא

 ן'רעּביא טשרעהעג טָאה סונאיװאטקַא זַא ,יױזַא הכולמ יד ךיז ןעשיװצ טלײטעצ ןעּבָאה ַײז

 ; עקירּפַא ןופ ברעמ-ןופצ םעד רעּביא ,עּפָארייא-ברעמ רעּביא ןוא ןעילַאטיא רעביא ,ה ,ד ,לייט ןעגיד'ברעמ

 םולש טשרעחעג טָאה ךרע ןא 12 רהָאיא .םירצמ ,דנַאלנעכירג ,ןעיזַא רעביא -- סוינָאטנַא ןוא

 םויצקַא ײּב טכַאלש רעד ןיא ןוא ,טגירקעצ ךיז ײז ןעכָאה ףוט-לּכיףוס רָאנ ,ןעדײב יײז ןעשיווצ

 "גײלא רעטצינערגעּבמוא רעד ןעבילּבעג זיא סונַאיװַאטקַא ןוא ,ןערָאװעג טגיזעּב סוינָאטנַא זיא

 ן'ראפ רהָאי 100 ,רָאטארעּפמיא לעטיט ן'טימ עירעפמיא רעשימיור רעצנַאג רעד רעביא רעשרעה

 ,ןּברוח ןעטײװצ
 ִצ
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 טזָאלעג לַאּפנָא ןעטשרע םייּב דלַאּב ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעּבַארַא יד ףיוא ןָאטעג
 ץטואימ ַא ןָאטעגּבָא םהיא ןעמ טָאה ,טגָאיעגכָאנ ייז טָאה סודרוה תעשּב ,ןעפיול
 זיא סָאװ ,טײל-טּפױה ס/ערטַאּפָאעלק ןופ רענייא ,ןָאינעטנַא רעסיוועג ַא .לעציּפש
 ןופ רעניואװניײַא יד םהיא ןעגעק טצעהעגפיוא טָאה ,אנֹוש ַא םהיא ןעוועג דימּת
 ײז ןוא ,רעּבַארַא יד ייּב טומ טקעװרעד רעדיװ טָאה לַאפנָא רעייז .ַאטַאנַאק
 דנעגעג רעגיזלעפ ַא ףיוא ןוא טגינייארעפ רעדיװ ךיז ,טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה
 .ןעשיווצ ךסא ןעּבָאה ןוא ןעשנעמ סע'סודרוח ןעגָאלשעג יז ןַעּבָאה ןעגעוו ןהָא
 ןענייז ,טכַאלש רעד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ יד ,טעליוקעגסיוא יז
 םעד טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה רעּבַארַא יד רָאנ .ַאזימרָא ןייק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא
 .ןעגנַאפעג ןעמונעג ןעשנעמ יד ןוא ןעמונעגנייַא סע ןעּבָאה ,רעגַאל

 .ספליה ַא טימ סודרוה ןעמוקעגנָא זיא הלּפמ רעגיזָאד רעד .ךָאנ דלַאּב 3
 ןענייז קילגמוא ןעצנַאג ם'ניא גידלוש .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ ,לייח
 .לָאװ סורָאװ ,טגלָאפעג טינ םזיא ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעריציפָא סע'סודרוה ןעוועג
 ךייק .ןָאינעטנַא טלָאװ ,געלשעג םעד ןעּבױהעגנָא טלייארעּביא ױזַא טינ יז ןעט
 .עג המקנ סודרוה טָאה סנעגירעּביא .הדיגּב ןייז רַאפ טַאהעג טינ טייהנעגעלעג
 רעגיצנייא רעייז זַא יוזא ,רעּבַארַא יד ןופ דנַאל ןיא ןעלַאּפנָא עטּפָא ךרוד ןעמונ
 ,טסָאקעג רעייט ייז טָאה ןוחצנ

 םהיא טָאה ,דנייפ ענייז תורצ ןָאטעגנָא ױזַא טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא
 טניז ,רהָאי ןעטעּביז ןופ רהָאי:הירפ ּבױהנָא ןיא ,קילגמוא רעדנַא ןַא ןעפָארטעג
 טביירגרעד טָאה םויצקַא ןופ המחלמ יד תעשּב ,טלָאמעד ,גינעק ןערָאװעג זיא רע
 סָאװ ,הכולמ ןייז ןיא שינרעטיצדרע ןַא ןעוועג זיא ,טקנוּפ ןעטסכעה רהיא ֹוצ
 זיא לייח רעד רָאנ .ןעשנעמ 30000 ןוא תומהּב רועיש ַא ןהֶא טגיליטרעפ טָאה
 - .לעמיה ןעיירפ ןרעטנוא טרעגעלעג טָאה רע לייוו ,טגידעשעּב טינ ןעּבילּבעג
 טסיוװרעפ זיא הדוהי.תוכלמ ץנַאג זַא ,גנַאלק ַא טיײרּפשרעפ ךיז טָאה לייוורעד
 ךוא קילגמוא ןַא ןיא ןייז וצ םזגמ גהונ ךיז ןעמ זיא ללכּב םורָאװ .ןערָאװעג
 יב טומ םעד טקרַאטשעג רהייז טָאה סָאד .זיא סע יװ רהעמ ןייז וצ ףיסומ
 ןעמענוצנייַא ןעּבעגנייַא גנירג ךיז טעװ יז זַא ,טניימעג ןעּבָאה ייז ,רעּבַארַא יד
 .עגנײרַא יז ןענייז רעּבירעד .רענױאוונייַא ןהָא ןעּבילּבעג זיא סָאװ ,דנַאל סָאד
 ףיוא טעלױקעגקעװַא הליחתכל ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ,הדוהי דנַאל ןיא ןעגנורד
 ןוא .ןענופעגנייַא יז ייּב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןופ םיחולש יד תֹונּברק
 ןענייז ןוא ארומ סיורג ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןענייז טיילסגירק סע'סודרוה יװ תויה
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעקילגמוא .יד רעּביא ךיז ייּב ןעלַאפעגּבָארַא ןעוועג ןעצנַאגניא
 ןעמעלַא ייז סודרוה טָאה רעּבירעד -- ,ןרעדנַא ן'כָאנ רענייא ייז טימ ןעּפָארטעג
 ףרוד טײקגיטּפַאהדנַאטש רעייז ןעקרַאטש וצ ךיז| טסיילפעג ןוא ןעפורעגפיונוצ
 | .עדער רעדנעגלָאפ

 ארומ ױזַא טָאה רהיא סָאװ ,סָאד טינ ןיז ןייק טָאה סע זַא ,טכוד רימ, 4
 היא ןעקערש ,טקישעגפיורַא ךייַא ףיוא טָאה טָאג סָאװ ,תוינערוּפ יד זַא .טציא

 טקנוּפ ךייַא ףיוא טכַאמ ןעשנעמ ןופ לֵאפנָא ןַא ּביוא רעּבָא ,ךילריטַאנ זיא סָאד -
 סָאװ .רענעמ עגיטומ + רַאפ טיג ןיוש טסַאּפ סָאד -- קורדנייַא ןעגיבלעזמעד
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 ןעּבָאה וצ ארומ סָאװ ןַאהרַאפ זיא סע זַא ,טינ ללּכ ךיא טלַאה ,רימ טגנַאלעּבנָא
 טימרעד טָאה טָאג זַא ,הּברדַא ,טכוד רימ .שיגרעטיצדרע ן'כָאנ דנייפ יד רַאפ
 ףיוא ןעלַאטנָא ןעלָאז יז זַא ,רעּבַארַא יד ןערַאננײרַא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,טלָאװעג
 ײז סָאװ ,םעד תמחמ טינ זנוא ףיוא ןעלַאּפעגנָא ךָאד ןענייז ייז םורָאװ .זנוא
 ףיז רָאנ ,רהעוועג ערעייז ףיוא ןוא טכַאמ רעקרַאטש רעייז ףיוא ךיז ןעזָאלרעּפ
 ןעדייל רהיא ןופ סָאװ ,שינעהעשעג-רוטַאנ ןעכילקילגמוא ן'טיוא גידנענייז ךמוס
 ץפיוא רָאנ ,חֹּכ םענעגייא ן'פיוא טינ ךיז טציטש סָאװ ,גנונעפָאה ַאזַא רעּבָא ,רימ
 ףוּפיה ןייז רעדָא קילג רעד זיא ןעד יצ .ןערַאנּבָא דימּת טוט ,קילגמוא סנעדמערפ
 ףךיז טלעקַאש ,טזייוועּב גנורהַאפרע יד טיול ,רעדָא ? ןעשנעמ ייּב גיטּפַאהדנַאטש
 ןעכוז טינ תמאּב ןעמ ףרַאדעּב וצרעד תויאר ןייק ? רעהַא ןוא ןיהַא טינ קילג רעד
 .ףעהירפ רעד ןיא סָאװ ,זנוא ןעװעג חצנמ טָאה דנייפ רעד :טהעז טָא ,טייוו
 .עּב ךױא רע טעװ אמתסמ ןוא ;ןעװעג חצנמ םהיא רימ ןעּבָאה טכַאלש רעגיד
 ,ןוחצנַא ףיוא גנונעפַאה רעד טימ ױזַא ךיז טסײרט רע םגה ,הלּפמ יד ןעמוק
 ארומ ,טרהעקרעפ ;גיטכיזרַאפמוא ןעמ טרעװ ,ךיז ןֹופ לעיפוצ טלַאה ןעמ זַא
 םורָאװ .תונדחּפ רעייַא דָארג טומ ןייַא רימ טיג רעּבירעד ; גיטכיזרָאפ ןייז טנרעל
 ,טעּפמיא רהעמ טימ דנייפ יד ףױא ןעפלָאװעגפױרַא ךיז טָאה רהיא תעשּב
 טָאה ,ןוצר ןיימ ןעגעק ייז ףיוא ןעלַאפעגנָא טייז ןוא ,ןייז וצ ףרַאדעּב'ס רעדייא
 .עּב ךיא ןיּב רעּבָא טציא .הדיגּב ןייז רַאפ טייהנעגעלעג יד ןענופעג ןָאינעטנַא
 ןוא ןעקָארשרעד יװ סא טהעז רהיא סָאװ ,םעד קנַאדַא אקוד זַא ,טרעכיז
 ןופ העש יד ןעמוקנָא טעוו'ס זיּב .ןוחצנ םעד ןעטלַאהּבַא רימ ןעלעוו ,גיזיולטומ
 טכַאלש רעד ןיא רעּבָא .ערעייַא גנומיטש עגיזָאד יד ןעשרעה -שפא געמ ,טכַאלש
 ,סעדנַאּב עשירעכערּברעפ ענעי ןעזייוועּב ןוא ןרעקַאלפפיוא טומ רעייַא זומ אפוג)
 ימוא ןייא ןייק טעװ ,תויח קנופ ; ןַאהרַאפ ךָאנ זיא ןעדיא יד ייּב ןמז לּכ זַא
 רעיײז ןעכַאמ טשינוצ ןענָאק טינ ,טָאג ןופ יצ ןעשנעמ ןופ טמוק סע יצ ,קילג
 סָאװ ,רעּבַארַא םעד ןעוָאלרעד טינ לָאז ךייַא ןופ רענייק זַא ,טהעז ןוא ,טומ
 .לֶעּבַא ןערעװ וצ ,םענעגנַאפעג סלַא טרהיפעגּצָא טעמּכ ןיֹוש םהיא טָאה רהיא
 ,סנעגייא רעיא רעּביא תיּבה

 ןעגנוניישרע-רוטַאנ ךרוד ןעקערשנייַא ןעזָאל טינ ךייא רהיא טלָאז ןכּב
 ןעגידרעטייוו ַא רַאפ ןמיס ַא סָאד זיא שינרעטיצדרע יד זַא ,טינ טנעכער ןוא

 ,רוטַאנ רעד ןופ תודוסי יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,סָאד םורָאװ ,קילגמוא
 גנוניישרע-רוטַאנ יד סָאװ ,םעיז ץוח ,ןעדָאש רעדנַא ןייֵק טינ ןעשנעמ םעד טגניירּב
 .עװ טגָאזעגנָא שינרעטיצדרע ,טסעּפ ,רעגנוה ןענָאק סיוװעג .סױרַא טפור אפוג
 .ערגעּב ןענייז ךיז רַאפ אפוג ןעגָאלּפ יד רעּבָא ;םיתפומ ערעדנוזעּב ךרוד ןער
 ןַאק עשו ןיוש : ןילַא רָאנ ךיז טכַארטעּב .סיירג רענעגייא רעייז ךרוד טצינ
 יד רעדייא ,ןעדָאש רהעמ ןוטנַא זנוא ,חצנמ זנוא ןיא סָאװ ,דנייפ א וליפא
 רַאפ ןעכייצ ןעגיד'ארֹומ ַא ןעמוקעּב דנייפ ערעזנוא ,טרהעקרעפ ?שינרעטיצדרע
 רעד ךרוד טינ טסואוורעד ךיז ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעכייצ ַא ,גנוגיליטרעפ רעייז
 טכער.רעקלעפ םעד ןעגעק ךָאד ייז ןעגָאה .חוּכ רעדנַא ןַא ךרוד טינ ןוא רוטַאנ
 רעייז וצ תונברק רַאפ יז טכַארּבעג ןוא םיחולש ערעזנוא תוירזכַא טימ טיוטעג
 ןעפיולטנַא ןענָאק טינ ןעלעװ ייז רעּבָא !המחלמ רעד ןופ ףוס ץּבעילוצ טָאג
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 ןוא .דנַאה רעטגיזעּבנוא ןייז רַאפ ןוא ,םוטעמוא טהעז סָאװ ,גיוא סטָאג ןופ
 ךָאנ זיא זנוא ייּב בוא ,ייז טמוק סע יװ ,ןעלהָאצּבָא ייז רימ ןעלעו דלַאּב
 ,טסייג סנרעטלע ערעזנוא ןופ  ןמיס ַא ןעּבילּבעג

 ןוא ּבײװ ןייז רַאפ טינ ,המחלמ ןיא ןעטערטסױרַא רעכילטיא לָאז ןכּב .
 רָאנ ,הנּכס ןיִא ךיז טניפעג סָאװ ,דנַאלרעטָאפ סָאד רַאפ טינ ךיוא ,רעדניק
 (תומשנ) סנעטָאש יד םורָאװ ,םיחולש יד ןע'גרה ן'רַאפ המקנ ןעמענ וצ ידכּב
 .עגידעּבעל יד ,רימ רעדייא ,רערהיפנָא ערעסעב ןענייז רענעמ עגיזָאד יד ןופ

 ןהייג לעװ ,ןעגלָאפ וצ רימ ןעגַאזּבָא טינ רָאנ ךיז טעװ רהיא ּביוא ,רעּבָא ךיא =
 ינוא זיא טומ רעייֵא זַא ,ךָאד טסייװ רהיא ןוא ,תונּכס יד ןעגעקטנַא ךייא רַאפ
 ??טײקטלײַארעּביא רעייֵא ךרוד ןײלַא טינ רָאנ ךייא טדַאש רהיא ּביוא ,רַאּבגזעּכ

 רעד טָא ךרוד ןעטַאדלָאס יד טרעטנומעגפיוא טָאה רע יװ םעדכָאנ 5

 ןיא ןעטערטוצסױרַא טיירג זיא לייח ןייז זַא ,טקרעמעּב טָאה רע זַא ןוא עדער

 זיא הדובע עגילייה יד זַא ןוא ,טָאג וצ תֹונּברק טכַארּבעג רע טָאה ,טַײרטש
 .םיוא טָאה רע .ןדרי םעד רעּבירַא לייח ןטימ רע זיא ,ןערָאװעג טגידנערעפ

 .דנייפ יד ןופ טײװ טינ (ןומע-תּבר) ַאיפלעדַאליפ ייּב רעגַאל ןייז ןעגָאלשעג

 וצ טכזעג טשרעוצ רע טָאה ,טכַאלש דענעדיישטנע רעד וצ ךיז גידנעטיירג

 יװצ ןעגעלעג זיא סָאװ ,גנוטסעפ עניילק ַא ןעגעלשעג עניילק ןיא ןעּפַאכרעפ
 .נָא עניילק ַא טקישעג דנייפ יד ךיוא ןעּבָאה ןיהַא סָאװ ןוא תונחמ עדייּב ןעש

 ןעּבָאה ןוא ןעגָאלשעגקירוצ ייז ןעּבָאה רענלעז סגינעק םעד רעּבָא ,גנולייט
 ,גרַאּב ןעטגיטסעפעּב םעד ןעמונעגנייֵא

 .םיֹוא ןוא ליה ןיז טימ ןעטערטסױרַא גָאט עלַא טגעלפ אפוג סודרוה
 יד ןעפורסיורַא טלָאװעג רע טָאה םעדכרוד * .גנוגדרָא-טכַאלש ןיא םהיא ןעלעטש
 .געגעקטנַא טינ םהיא ךיז טָאה רענייק יװ תויה רָאנ .געלשעג םוצ רעּבַארַא

 ,סערש עגיד'ארומ ַא ןעלַאפעגפױרַא זיא רעּבַארַא יד ףיוא םורָאװ -- טלעטשעג
 ,דֹחּפ רַאפ ןערָאװעג טרענייטשרעפ טעמּכ זיא סומעטלע רערהיפנָא רעייז ןוא

 ןעגנַאגעג ץלַא רע זיא רעּבירעד .,לײח ס'אנוש םעד ןהעזרעד טָאה רע תעשּב
 .ןעגנוגיטסעפעּב ערעייז ןעכערּבוצכרוד ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא סיוארָאפ רעטייוו

 :ָארטעגסױרַא ייז ןענייז ,ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא ןעגנואווצעג

 טימ רעהעגסופ םענייאניא טשימעגפיונוצ ,גנונדרָא םוש ַא ןהָא טכַאלש ןיא ןעט

 רָאנ ןעדיא יד רַאפ רעקרַאטש ןעוועג יז ןענייז להָאצ רעייז טול .רעטייר
 ..ָאה שואי רַאפ םגה ,יײז רַאפ רעכַאװש ןעװעג ייז ןענייז טומ רעייז וצ עגונּב

 .עגושמ יװ ,ןעגָאלשעג ךיז ייז ןעּב

 טַאהעג טינ ײז ןעּבָאה ,טסעפ ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה יז ןמז לּכ 6
 .-ַאנ םעד טרהעקעגמוא ןעבָאה יײז רָאנ יװ רעּבָא .רהעֹונֲא ןעסיורג ןייק
 יד ןופ דרעװש ןכרוד ליײט םוצ ,ןעמוקעגמוא יײז ןופ ךס ַא ןענייז ,ןעק
 .עצ ייז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעגיא ערעיז ךרוד לט םוצ ,ןעדיא
 ןוא ,גידנעפױל יֹזַא ןעלַאפעג ןעניז ןַאמ 5000 .סיפ יד טימ ןעטָארט
 "1 רעטניה ןעטלַאהעּב ןעסַאמ עטכידעג ןיא ףךיז ןעּבָאה עגירעּביא יד

 ןוא .טרעגעלעּב ןוא ןעסָאלשעגניײַא ייז סודרוה טָאה ָאד .ןעגנוגיטסעפעב |
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 ךיז רהעװעג ןופ טפַארק רעד ךרוד ןעוועג ןעגנואווצעג ךָאנ ןענייז ייז רעדייא
 ךיז טָאה ייז ייּב תמחמ ,טשרָאד רעד טיונעג וצרעד ייז טָאה ,ןעבעגוצרעטנוא
 טימ ןעמונעגפיוא גינעק רעד טָאה םיחולש ערעײז .רעסַאװ יד ןעזָאלעגסױא
 ןעפיוקוצסיוא טגײלעגרָאפ םהיא ןעּבָאה ייז זַא ןוא ,גנוטכַארעפ רֶעצלָאטש ַא
 רעּבָא .ייז ףיױא ןעלאפעגנָא רעקרַאטש ךָאנ רע ןזיא ,ןעטנעלַאט 50 רַאפ ךיז
 יז ןענייז רעּבירעד ,טגיניפעג רהעמ ץלַא יײז טָאה טשרָאד רעד יװ תויה
 ץטימ ןעדיא יד ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה ןוא ןעטַארטעגסױרַא זײװנעסַאמ
 .ערעייז ןַאמ 5000 ןערָאװעג ןעדנוּבעג געט ףניפ ןיא ןענייז ױזַא .ןעליוו ןעטוג
 םוצ ןעטָארטעגסױרַא שואי תמחמ עסַאמ עגירעּביא יד זיא גָאט ןעטסקעז םעד ףיוא
 עגיזָאד יד ךרוד .ןאמ 7000 טע'גרהעגסיוא רעטייװ טָאה סודרוה ןוא ,ףמַאק
 טײװ יױזַא טָאה ןוא רעּבַארַא יד ןָא ןעועג םקונ ךיז רע טָאה פעלק ערעווש
 רעטנוא ןעּבעגרעטנוא ךיז טזומעג ןעּבָאה ייז זַא ,ץלַאטש רעייז טגױּבעגּבָארַא
 .טמַאשרעהרעּבױא ןייז

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ
 ,דָאנעג לעיפ םהיא טזײװעּב ןוא גינעק ַא רַאפ ן'סודרוה טגיטעטשעּב סוגאיװַאטקָא

 ערעווש ַא ץ'סודרוה ייּב ןעֿבױהעגנָא ךיז טָאה השעמ רעד ךָאנ דלַאּב
 ןעגנוהיצעּב עכילטפַאשדנײרפ ענייז תמחמ אקוד ןוא ,הלשממ ןייז ןעגעוו גרָאז
 ןעועג חצנמ סונַאיװַאטקָא טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג םורָאװ ,ץסוינָאטנַא וצ
 טּפרַאדעּב טָאה יז רעדייא ,רעסערג ןעוועג זיא ארומ ןייז רעּבַא ,םויצקַא ייּב
 ץסוינָאטנַא ןעטלַאהעג טינ טָאה רַאזעצ םורָאװ .עגַאל רע'תמא רעד טול ןייז
 רעד טָאה רעּבירעד .יירטענ ןעּבילּבעג םהיא ךָאנ זיא סודרוה ןמז לּכ ,טגיזעּב רַאפ
 רע .,רהַאפעג רעד ןעגעקטנַא גיטומ ןעטערטוצסױרַא ךיז ייּב ןעסַאלשעב גינעק
 ןיא ןוא ,טלָאמעד ןענופעג ךיז טָאה סונַאיװַאטקַא ואוו ,סודָאר ןייק קעווא זיא
 םענעּב ןעצנַאג ןייז ןוא גנודיילק ןייז טול ,ןיורק א ןהָא םהיא רַאפ ןעמוקעג
 טינ .גינעק רע'תמא ןַא טסייג ןייז טױל טינ רהעמ ,שנעמטַאװירּפ רע'טושפ א יװ
 ;סעדנעגלָאפ טגָאזעג גיצרַאהנעפָא רע טָאה ,ןעקנַאדעג ע'תמא ענייז גידנעטלַאהעּב-

 ןוא ןעדיא יד ןופ גינעק ץ'רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה סוינַאטנַא רַאזעצ,
 וצ םהיא ידכּב ,ןָאטעג גנידצלַא ךיא בָאה רעכלעזַא סלַא זַא ,הדומ ןיּב ךיא
 יטסלָאװ לַאפ ןעדעי ןיא זַא ,ןענעקייל טינ ךיא ליוו ענעגייא סָאד .ןעצונ ןעגניירּב
 ןעטלָאװ רעּבַארַא יד בוא ,םהיא טימ דנַאה ייּב דנַאה ףמַאק ןיא ןהעזעג ךיוא ךימ
 ּבָאה ןעװעג ךילגעמ רָאנ רימ זיא סָאד טײװ יװ .טרעטשעג טינ ןירעד ךימ
 ןעסָאמ רעדנעזיוט ךס ַא םהיא ןעּבעגעג ןוא עטעדניּברעפ טפַאשרעפ ן'סוינָאטנַא ךיא
 .עי םעד ןעזָאלרעּפ טינ ךיא ּבָאה םויצקַא ייּב טכַאלש רעד ךָאנ וליּפַא ,האובּת

 ןייש ךיא ּבָאה ףמַאק ןיא זַא דלַאּביװ .סטוג ןָאטעג רימ טימ טָאה סָאװ ,ןעגינ
 רעטסעּב ןייז ןערָאװעג ךיא ןיּב ,ןעגניירּב ןעצונ ןייק רחעמ םהיא טנָאקעג טינ
 .עברעפ ֹוצ ףיוא לעטימ רעגיצנייא רעד זַא ,טגָאזעג םהיא ּבָאה ןוא ץעוי.לעק
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 ּבױא ,לַאפ םעד ןיא טוט ס'ערטַאּפָאעלק זיא עגַאל עטלעפייווצרעפ ןייז ןרעס
 םהיא ךיא ּבָאה ,רעמיצנעיורפ .עגיזָאד יד געװ ןופ ןעמארּבָא ןעזָאל טעװ רע
 לעװ אפוג ךיא זַא ןוא ,לייח ַא ,ןעגנוטסעפ ,דלעג םהיא רַאפ ןעמוקעּב טגָאזעגוצ
 טפַאשּבעיל עקרַאטש ןייז רעּבָא .ריד ןעגעק המחלמ רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ
 .ןייד ןעקגַאדרעפ וצ וטסָאה דסח ןייז סָאװ ,ןײלַא טָאג ןוא ן'ערטַאּפָאעלק וצ
 יעֹּב ךיא ךיא ןיּב ןכּב .רעטרעװ עניימ רַאפ ּביוט טכַאמעג םהיא טָאה ,ןוחצנ
 ףיוא םהיא טימ רבח ַא ןייז ליו ךיא לייו ןוא .ץסוינָאטנַא טימ םענייאניא טגיז
 .תמחמ ,ריד וצ ךיא ןיּב ןעמוקעג ןֹוא ,ןיורק יד רעדינַא ךיא גייל ,קילגמוא ןיא
 ןייד ןעקעװרעד טעװ טירטסױרַא רענעפָא ,רעגיטומ ןיימ זַא ,טפָאהעג ּבָאה ךיא
 סָאװ ,ןעשרָאפסױא ףרַאדעּב ןעמ זַא ,ןעכער ךיא ןוא ,רימ ףיוא טייקגילעזטייל
 "דניירפ סנעמע װ טינ ןוא ןעװעג ןיּב ךיא דניירפ ַא רַאפ

 ביטלעװעג ןוא ךיז קרַאטש , :טרעפטנעעג סונַאיװַאטקָא טָאה ףיורעד ;2
 טזיּב וד םורָאװ .גינעק סלַא טייקרעכיז רערעסערג ַא טימ ךָאנ ןָא טציא ןופ
 .דניירפ רעד יירטעג ױזַא טזיּב וד לייװ ,ןעשנעמ ךס ַא רעּביא ןעשרעה וצ יואר
 טָאה סָאװ ,עגינעי םעד יײירטעג ןעּביײלּב וצ ךיז הימ רעּבָא טציא ,טּפַאש
 עטסערג יד ףױרַא טגײל סָאװ ןוא ,רענגעג ןייז רעדייא ,החלצה רהעמ טַאהעג
 סָאװ ,ןָאטעג טוג תמא עקַאט טָאה סוינָאטנַא ,טייקלעדייא ןייד ףיוא ןעגנונעּפָאה
 ןייז קנַאדַא םורָאװ ;ריד רעדייא ,ן'ערטַאּפָאעלק טגלָאפעג רעסעּב טָאה רע
 -עג ןיוש רימ וטסָאה ,העז ךיא יװ ,בגא .ןענואועג ךיד ךיא ּבָאה טײקשירַאנ
 טקישעג םהיא טסָאה וד זַא ,דָארג רימ טּביײרש סוידיד סוטניוװק .הבוט ַא ןָאט
 .הטלחה רעלַאמרָאפ ַא ךרוד ךיא לעװ רעּבירעד ,(1 ןערָאטַאידַאלג יד ןעגעק ףליה
 וד ידכּב ,טײקגילעזטײל ןיימ ןעזייוועּב ןוא גינעק ַא רַאפ ךיד ןעגיטעטשעּב
 =ץסוינָאטנַא ןערהָאװעגנָא טסָאה וד סָאװ ,ןעגָאלקעּב ןעפרַאד טינ טסלָאז

 טגײלעגפירַא סונַאיװַאטקָא טָאה רעטרעװ עכילדניירפ יד טָא ךָאנ 3
 רע סָאװ ,דָאנעג עגיזָאד יד טכַאמעג טנַאקעּב טָאה ןוא ןיורק יד גינעק ן'פיוא
 'סודרוה טָאה רע ןעכלעו ןיא ,להעפעּב ןרעדנוזעּב ַא ךרוד ,ןעזיװעּב םהיא טָאה
 ,תונּתמ ךרוד םהיא ןעגעוועּב וצ ךיז טהימעג ךָאנ טָאה סודרוה .טּבױלעג קרַאטש
 סע'סינָאטנַא .ןעװעג זיא סָאװ ,רדנסּכלַא ןעסיוװעג ַא יירפ ןעזָאלסױרַא לָאז רע
 רַאפ ןייז לדּתשמ ךיז לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא טָאה סָאװ ןוא דניירפ רעטוג ַא
 טגידלושעּב טָאה רע תמחמ ,ןעװעג רבוג טָאה סעּכ ס'רסיק םעד רָאנ ,םהיא
 ,םיאטח ערעװש ךס ַא ןיא ,ןעטעּבעג םהיא רַאפ טָאה סודרוה סָאװ ,ןעשנעמ םעד
 ,טגָאזעגּבָא השקּב ןייז םהיא רע טָאה רעּבירעד ןוא

 ןעגנַאגעג זיא רענעי תעשּב ,רסיק םעד ןעמונעגוצ סודרוה טָאה רעטעּפש
 ַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טכַארּפ רעצנַאג רעד טימ ,םירצמ ןייק ןעיריס ךרוד
 סודרוה זיא ,לייח ןייז טרידיוװער וּכע ייּב טָאה סוטסוגוא תעשּב ,תושר סגינעק

 פז טגעלפ ןעמ סָאװ ,טכענק עכלעזַא םיור ןיא ןעװעג ןענייז סָאד -- ןערָאטַאידַאלג 4

 ךעמ טגעלפ סרעיושוצ יד ןופ ןעגינעגרעפ םוצ ןוא ,ןעדרעװש טימ ךיז ןעגָאלש וצ ןענרעלסיוא

 ,רעצעלּפ עכילטנעפע ףיוא ןרעדנַא םָעֹד רענייא ןעליוק ןעזָאל יז
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 טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד .םהיא ןעּבענ טרַאה ןעטירעג לָאמ ןעטשרע םוצ
 ליה םעד ךיוא ןעּבעג ןעסייהעג טָאה ןוא טיײצלַאמ ַא ןעגעװ דובּכ ןייז ןופ
 ,רַאפרעד טגרָאזעג רע טָאה ,םעד ץוח .הדועס ַא ֹוצ טרעהעג סע סָאװ ,גנידצלא
 ןוא ןיהַא שרַאמ רעייז ןיא רעסַאװ טימ רעמיור יד ןעגרָאזרעפ לָאז ןעמ זַא
 טָאה ךיוא ,רעסַאװ גיצניוו ךיז טניפעג סע ואוו ,םויסולעּפ ןופ דנעגעג רעד ויּב קירוצ
 .ןעלטימסנעּבעל ערעדנַא ןיא ךיוא קחוד ןייק ןעּבָאה טינ ןעלָאז יז זַא ,ןהעזעג רע

 רעד ןעטַאדלַאס יד ייּב ןוא רסיק םייּב ןעמוקעגפיוא ןיוש זיא אלימּב
 ענייז טימ ךיילגרעפ ןיא ןיילק וצ לעיפ זיא הכולמ סע'סודרוה זַא ,קנַאדעג רעד
 - םירצמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא סונַאיװַאטקָא , רָאנ יװ זיא רעּבירעד .םישעמ
 .רעגידעּבעל רהעמ ןעפַארטעג טינ ןיוש רע טָאה ץ'סונגיטנַא ןוא ץ'ערטַאּפָאעלק
 רָאנ ,ךובּכ ןופ םינמיס עיינ ץסודרוה ןעזיװעגסױרַא זיולּב טינ רע טָאה -- ,דייה
 קירוצ ןעּבעגעגּבָא םהיא טָאה רע .ךיירגיניק ןייז טרעסערגרעפ ךיוא טָאה רע
 ץוח ןוא ,ןעטירעגּבָא םהיא ייּב טַאהעג טָאה ערטַאּפָאעלק סָאװ ,טיּבעג םעד
 טדעטש יד ךיוא ןוא ,ןורמוש ,אתיסוס ,הרדג ןעּבעגעגוצ ךָאנ םהיא רע טָאה םעד
 םהיא רע טָאה ,םעד ץוח ,םרוט.סנאטַארטס ןוא ,ופי ,ןָאדעטנַא ,הצע : םי גערּב ץפיוא
 .עעלק ןעװעג רעהירפ ןענייז סָאװ ,רעילַאג 400 ןופ ךַאװּבײל ַא ןעקנַאשעג ךָאנ
 .רעפ וצ טַאהעג סודרֹוה טָאה תונתמ עכייר עכלעזַא .עידרַאװגּבײל טס'ערטַאּפ
 / ,טומ םענעגייא ןייז רקיע רעד ןעקנַאד

 טרעסערגרעפ רהעמ ךָאנ רסיק רעד טָאה םורַא רהָאי יירד ןיא 4
 סָאװ ,דנעגעג יד ןעבעגעגוצ טָאה רֶע סָאװ םעדכרוד ,ךיירגיניק סע'סודרוה
 יינערג סָאװ ,ןרוח ןוא ןשּב ןעדנעגעג יד ךיוא ןוא ,אנוכרט ןעפורעגנַא טרעוו
 רעסיװעג ַא .םעט ןעדנעגלָאפ רעּביא ןהעשעג ןיא סָאד ,רהיא טימ ךיז ןעצ
 ,טיּבעג סע'סוינאיל עדנערַא ןיא ןעגנודעגּבָא טַאהעג טָאה סָאװ ,סורָאדָאנעז
 ,אנוכרט ןיא ןעניאװ סָאװ ,סעדנַאּברעּבױר יד ןעצעהפיוא גידנעטש טגעלפ
 ףליה ךָאנ טדנעװעג ךיז ןעּבָאה עטצעל יד ,קשמד ןופ רענױאװנייא יד ןעגעק
 לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא ןעּבָאה ןוא ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ םעד ,ָארַאװ ֹוצ
 ןעמוקעגנָא זיא ףיורעד .עגַאל רעטכעלש רעייז ןעגעװ רסיק םעד ןייז עידומ
 :ָארטעגסױרַא ַארַאװ זיא ןכּב ,רעּבױר יד ןעגיליטרעפ וצ להעפעּב ַא םיור ןופ
 .עגוצ ןוא ןעטידנַאּב יד ןופ דנַאל סָאד טגיניירעגסיוא טָאה ,לייח ַא טימ ןעט
 ןייק ןערעװ טינ לָאמַא רעדיװ לָאז דנעגעג יד ידכּב .ן'סורָאדָאנעז ןופ סע ןעמונ
 .?שמד ןעגיהורמואעּב ןענָאק ןעלָאז יז ןענַאװ ןופ ,רעּבױר רַאפ שינעטלעהעּב
 ,ן'סודרוה ןעקנַאשעגקעװַא יז רסיק רעד טָאה

 ןעמוקעגנָא לָאמַא רעדיװ זיא סוטסוגװַא זַא ,םורַא רהָאי ןהעצ ןיא ךָאנ
 רעטלַאװרעפ ץרַאפ ץסודרוה טמיטשעּב וליפַא רע טָאה ,ץניװָארּפ רעד ןיא
 רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןערָאטַארוקָארּפ יד ןוא ,ןעיריס ץנַאג רעּביא
 .שיגּבױלרע ןייז ןהָא ןָאט טרָאטעג טיג ךָאז ןייק ןעבַאה ,תושר .ןייז
 םעד ןעּבעגעגּבָא ךָאנ םהיא רסיק רעד טָאה טױט סע'סורָאדָאנעז ךָאנ
 יד רעדיא ,טרעװ רהעמ רָאנ ,לילג ןוא אנוכרט ןעשיװצ טיּבעג ןעצנַאג
 ראו ןעוועג ןיא רע סָאװ ,סָאד ן'סודרוה רַאפ טַאהעג טָאה ,םידסוו עלַא עגיזָאד
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 יסעּב סַאּפירגַא ן'סוטסוגװא ךָאנ ןוא דניירפ רעטסעב סע'סוטסוגווא (1 ן'ַאּפירגַא
 . דניירפ רעט

 .ַאטש ןעטסכעה םוצ טכיירגרעד ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה סודרוה יװ םעדכָאנ
 ךיז טָאה רע ןוא ,רעכעה ןעּבױהרעד טסייג ןייז ךיוא ךיז טָאה ,קילג ןופ לעּפ
 רע טָאה םעד ּבעילוצ ןּוא טייקמורפ ןופ םישעמ טימ ןעמונרעפ רקיע רעד
 ,רענעלּפ עגיטרַאטױרג תמאּב טיײּברַאעגסױא

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-ןוא:ןייא
 "נעזורעפ ענייז -- .תונרזפ ןייז ןעגעוו ןוא םינינּב עגיטרַאסיורג סע'סודרוה ןעגעוו

 | .תולעמ עכיל

 .מוא ןעסייהעג סודרוה טָאה גנוריגער ןייז ןופ רהָאי ןעטנהעצפופ ןיא ,1
 ץַאלּפ סעד לעיפ ױזַא לָאמ ַא ךָאנ ףיוא ןרעטיירּברעפ ,שדקמה-תיּב םעד ןעיוּב
 .עג טָאה ץלַא סָאד .רעיומ עטסעפ ַא םורַא ןעיוּבסױא ןוא שדקמה-תיּב םורַא
 סָאװ ,טכַארּפ ַאזַא טימ ןערָאװעג טכַאמעג זיא סע לייוו ,רועיש ַא ןהָא טסָאק
 .ןעלייז עסיורג יד ןעזיװעּב סָאד ןעּבָאה סרעדנוזעּב .אטינ זיא ןעכיילג רהיא
 טָאה סָאװ ,סָאלש.רעטסעּפ רעד ןוא ,שדקמה-תיּב םעד םורַא סָאװ ,ןעײרעלַאג
 .עגסיוא סודרוה טָאה ןעײרעלַאג יד ,טייז.ןופצ ןופ םהיא טימ טצינערגעג ךיז
 טימ טיוּבעגמוא רע טָאה רעּבָא סָאלש םעד ,סיוא דנורג ןופ יינ סָאד ןופ טיֹוּב
 .סָאלש ןעכילגיניק ַא רַאפ ןעוועג רע'סואימ טינ זיא רע זַא ױזַא ,תואצוה עסיורג
 ןייז .ַאינָאטנַא ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא רע טָאה ןעגעװ דובּכ סע'סוינַאטנַא ןופ
 לייט ןעטשרעּבױא ןיא טיוּבעגסױא סודרוה טָאה ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םענעגייא
 טָאה ייז טימ סָאװ ,ענייז םינינּב עטסנעש ןוא עטסערג ייווצ יד ןוא ,טדָאטש
 ןעפורעגנָא רע טָאה ,ןערעװ ןעכילגרעפ טנָאקעג טינ שדקמה-תיּב רעד וליפא
 | ,דניירפ עטלעטשעגכיוה ענייז ךָאנ ,םואעּפירגַא ןֹוא םואערַאזעצ

 ןעקניײדנָא םעד טגילייהעג רֹע טָאה םינינּב ענלעצנייא זיולּב טינ רָאנ 2
 ידכּב :רעטיײװ ךָאנ קעװַא ןיא רע רָאנ ,רענעמ עניזָאד יד ןופ ןעמָאנ םעד ןוא
 .ןעמענ ערעיײז ךָאנ טדעטש עצנַאג ןעפורעגנָא רע טָאה ,דובּכ ןעּבעגוצּבָא ייז
 סעידַאטס 20 ךרע ןַא ןופ רעיומ רענייש ַא טימ טלעגנירעגמורַא רע טָאה ױזַא

 6000 ןיהַא טצעזעגנײרַא טָאה ,םינורמוש יד ןופ דנַאל ןיא טדָאטש ַא גנייל יד
 ןעטימ ןיא טיוּבעגסױא ,רעצעלּפ עטסעּב יד עטצעל יד ןעקנָאשעג ,רענױאוונייַא
 ץַאלּפ ןעיירפ ַא טימ לעּפמעט ןעגיטרַאסױרג ַא טדָאטש רעטעדנירגעג:יינ רעד טָא
 ערהיא ,(2עטסַאּבעס ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טדָאטש רעד טָאה ןוא וסיק םעד דובּפל
 ,גנונדרָא-עדניימעג עטנעכייצעגסיוא ןַא ןעּבעגעג רע טָאה רענױאװנייַא

 סודרוה טָאה ,רעדנעל עיינ ךָאנ ןעקנַאשעג םהיא טָאה רסיק רעד זַא 3
 סָאד -- רענייטשלעמרימ עסייוו ןופ לעּפמעט ַא סהיא טיוּבעגסױא ןעטרָאד ךיוא

 ,םידייא סע'סוטסונוא (1

 .סָאטסַאבעס--("רעגילײה רעד ,) סוטסוגװא טסײה שיכירג ףיוא ,ן'סוטסוגװַא דובּכל (2
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 .רעטעּפש ןעלייטטימ ךיא לעװ םעד ןעגעװ רעיונעג .ןדרי ם'נופ ּבױהנָא רעד ,עגינייא ןעניימ סע יװ ,ךיז טניפעג ָאד ,ןעלַאװק סױרַא ןעצירּפש להייה רעגיזָאד רעד ןופ טנַאק םייּב גינייווסיוא ןופ .ןעכיירגרעד טינ דנורג םעד ןָאק ,קירטש ַא ףיֹוא ּבָארַא טזָאל ןעמ סָאװ ,יילּב קיטש יד זַא ,ףֶעיט ױזַא זיא סָאװ ,רעטַאװ טימ טליפעגנָא ,םוהּת ַא ּבָארַא ךיז טזָאל רהיא ןיא .גינייוועניא ןוא ,להייה ערעטסניפ ַא ךיז טנעפע ,גרַאּב ץרעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,טלַאּפש .גרעּב ם'נופ טייז רעד ייּב ןוא ,ךיוה רערעייהעגנוא ןַא וצ זיּב ץיּפש-גרַאּב ַא ךיז טבױהרעד ָאד .םֹוינַאּפ טסײה טרֵא רעד ןוא ,ןדרי ןופ ןעלַאװק יד ייּב זיא
 דובכל םינינּב) ןעײרַאזעצ טדעטש ךס ַא ןיא ןוא ץסוטסוגווא רַאפ רעלעמקנעד ךס ַא טיוּבעגסױא ץניװָארּפ רעד ןיא ךיוא רָע טָאה ,םינינּב טימ דנַאל ןייז ןפוא ַאזַא ףיוא טליפעגנָא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,וצרעד לגוסמ ןעוועג זיא טרָא רעד רָאנ בוא ,רסיק םעד דובּכל םינינּב טימ טצופעגסיוא ןעּבָאה טינ םהיא לָאז רע סָאװ ,הכולמ ןייז ןיא טרָא ןייק ןעװעג טינ טעמּכ זיא'ס ,רבדה רוציק .דניירפ ענייז ךָאנ ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא טָאה רע סָאװ ,ןינּב ןרעמעווקעּב ןוא ןרעסעּב ,םעיינ ַא ןעיוּבסױא טזָאלעג סודרוה טָאה ,ץַאלַאּפ ןעכילגינעק םענ .עזעוועג םעד ןוא ןָארּפיק גנוטסעפ רעד ןעשיווצ ,וחירי ןעּבעג ךיוא 4

 | .(רסיק םעד

 ןופ טייקנייש רעד תמחמ זַא ,ןעלַאפ ןיא טלָאמעד ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,םרוט .טנָאטַארטס ןעמָאנ ן'טימ טדָאטש ַא ןעזיוועגסיוא ךיוא םהיא טָאה יױזַא 6
 ,ןעגנומעגרעטנוא עגיטרַאסיױרג רַאפ ןיז םענערָאּבעגנײַא ןייז ןעזיװעגסױרַא סרעד .ןזעב רע טָאה ָאד .ןעצַאלַאּפ עגיטרַאסיורג טימ יז טריצעגסיוא ןוא רענייטש עסייוװ ןופ ןעצנַאגניא טיוּבעגרעּביא יינ סָאד ןופ יז רע טָאה םעד ּבעילוצ .רסיק םעד דובּכ ןעּבעגּבָא רהיא ךרוד לָאז ןעמ ,וצרעד יואר יז זיא עגַאל רהיא
 ןוא ,ופי ןוא רוד ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןעגעלעג זיא םרוט-סנָאטַארטס םורָאװ
 ןעפיש ףיוא ןערהָאפעג ןענייז סָאװ ,ךס ַא זַא ױזַא ,ןעּפַאה ַא ןהָא ןעוועג גערּב רעצנַאג רעד זיא טדעטש עדייּב יד טָא ןעשיווצ ךלהמ ןעצנַאג םעד ףיוא
 ץפיוא ןערעװ טרעדײלשעגמורַא טזומעג ןעּבָאה ,םירצמ ןיק ןעיקינעפ ַײּברַאפ
 טהײװ רע ןעװ וליפא סָאװ ,טניװ-ּפורד ם'נופ תונּכס יד רעּביא םי םענעפָא
 יד ןַא ,ןעמערוטש ַאזַא ןעזלעפ יד ייּב ןָא ךיוא רע טכַאמ ,קרַאטש רָאג טינ
 רָאנ .ךלהמ ןעטיורג ַא ףױא םי םעד ףיוא ןרעדור סעילַאװכ ענעּבירטעגקירוצ
 גינעק רעד טָאה תואצוה עדנעטיידעּב ךרוד ןוא דובּכ וצ ןעּבערטש ןייז ךרוד
 ןעװעג רעסערג זיא סָאװ ,ןעּפַאה ַא ןעפַאשעג טָאה ןוא רוטַאנ יד ןעוועג רבוג
 רעצעלּפ עטנעכייצעגסיוא ךס ַא םהיא ןיא גינייוועניא ןוא ,(1 סואעריּפ ן'רַאפ
 .ןעפיש יד ןרעקנַא ן'רַאפ

 טָאה ןעגעוטסעדנופ ,גיטסניגמוא רהייז ןעװעג זיא טרָא רעד םגה 6
 ןעכַאמ וצ גיטרַאפ גנַאלרעפ סגינעק םעד טציירעגפיוא טייקגיריווש יד דָארג
 גנַארד םעד ןעגעק ןהייטשעּב ןענָאק לָאז טייקגיטסעפ רהיא סָאװ ,קרעװ ַאזַא

 ,ןעטא טדָאטש רעשיכירג רעטלא רעטסערג רעד ןופ ןעפַאה רעטמהירעב רעד 4
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 יָאמרעד טינ רָאה ַא וליפא לָאז טייקנייש רהיא ןוא ,םי ןופ סעילַאװכ יד ןופ
 | ןערָאװעג טכיורּברעפ ףיורעד זיא סָאװ ,הימ רעד ןָא ןענ

 ןעװעג זיא סָאװ ,חטש םעד ןעצינערגּבָא ןעסייהעג רע טָאה טשרעוצ
 רע טָאה ךָאנרעד .סיירג רענעזיװעגנָא ןיוש רעד ןיא ,ןעפַאה ן'רַאפ טמיטשעּב
 ,רענייטש עגיד'ארומ ףעיט יד ןעלייא גיצנַאװצ םי ןיא ןעפרַאװנײרַא ןעסייהעג
 סופ ןיינ ,גנייל יד סופ גיצפופ ןעוװעג ןענייז יז .ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ
 .סיוא ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טיירּב יד סופ ןהעצ ןוא ךיוה יד
 ,עּבמַאד רעד ןופ לייט םעד ןעיוּבסױא טוָאלעג רע טָאה ,שינעפעיט יד טליפעג
 .טיירּב יד סופ 200 ףיוא רעסַאװ ןופ ךַאלפ ץרעּביא טצרַאטשעגסױרַא טָאה סָאװ
 ןעכערּבוצנייֵא ידכּב ,טנערָאפ ןופ טיוּבעג ןעװעג ןענייז ןופרעד סופ טרעדנוה

 ןעמוקעּב טפלעה עגיזָאד יד טָאה רעּבירעד ןוא ,סעילַאװכ יד ןופ טפַארק
 יֵבֹופ ַא רַאפ טנעידעג טָאה רעּבָא חטש רערעדנַא רעד ,ַאימיקָארּפ ןעמָאנ םעד
 ןוא ןעפַאה םעד םורַא ןוא םורַא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעיומ ַא ןּופ טנעמַאד
 ײז ןופ רעטסנעש ןוא רעטסערג רעד סָאװ ,סמערוט עכיוה רעייז טַאהעג טָאה
 ,ןחוזפיטש ס'רסיק םעד ,ן'סוזורד ךָאנ םויזורד ןערָאװעג ןעפורעגנָא זיא

 ןוא ,ןעסָארטַאמ יד רַאפ תוינסכא רַאפ טנעידעג ןעּבָאה ןעּבלעװעג ךס ַא 7
 ןוא םורַא ןעגיוצעג ךיז טָאה ןוא ייז רַאפ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םרָאפטַאלּפ ַא
 ענעמוקעגנָא יד רַאפ ןעריצַאּפש ףיוא טרַא גונעג ןעּבעגעג טָאה ,ןעפַאה םעד םורַא
 םורָאװ ,ןופצ ןייק טדנעװעג ןעגעלעג זיא ןעפַאה ןיא רהָאֿפנײרַא רעד ,םיחרוא
 ןעטייז עדייּב וצ ןעטניװ עלַא ןופ רעטסכַאװש רעד טרָאד זיא טניװ:ןופצ רעד

 .ייז סָאװ ,סעוטַאטס עלַאסָאלָאק יירד ןענופעג ךיז ןעּבָאה רהָאפנײרַא םעד ןופ
 דנַאנַא טימ ייווצ ףיֹוא סטכער ןוא םרוט ןעוויסַאמ ַא ףיוא סקניל ןענַאטשעג ןענ
 רעד רעדייא ,רעסערג ןעוועג ןעלייז יד ןענייז ,סנעגירעּביא ; ןעלייז ענעדנוּברעפ
 ,ייז רעּביאנעגעק ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םרוט

 ךיוא ןעגַײז ,ןעפַאה ןעּבענ טרַאה ןעגעלעג ןענעז סָאװ ,סעדייּבעג יד
 ןעּבָאה טדָאטש רעד ןופ ןעסַאג עלַא ןוא ,רענייטשלעמרימ עסייוו ןופ ןעוועג
 ןופ גנַאגנײרַא םעד רעּביאנעגעק .ןעפַאה םוצ טרהיפעג ךלהמ ןעכיילג ַא ןיא
 ךיז טָאה סָאװ ,רסיק ןופ לעּפמעט ַא ליגרעּב ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא ןעפַאה
 ןענייז 'לעּפמעט םעד ןיא ןוא ,טייקנייש ןוא סיירג ןייז ךרוד טנעכייצעגסיוא
 רעדייא ,רעגרע טינ ןעוועג זיא סָאװ ,עוטַאטס עלַאסָאלָאק ַא ס'רסיק םעד ןענַאטשעג
 ַאמָאר ןופ עוטַאטס ַא ןוא ,סיוצ ןעשיּפמילַא ם'נופ עוטַאטס יד ,רעטסומ רהיא
 .סָאגרַא ןיא ערעה ןופ רעטסומ םעד טול

 םעד ןוא ,ץניװָארּפ רעד טגילייהעג סודרוה טָאה טדָאטש עגיזָאד יד ןוא
 ןעצנַאג םעד ןופ דובּכ םעד ןוא ,םהיא ןעצונעּב סָאװ ,עדנעזייר-םי יד --ןעּפַאה
 רעצנַאג רעד ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה םהיא ךָאנ סָאװ ,רסיק םעד--דוסי
 ,ַאירסיק טדָאטש

 ןַא ,טיוּבעגסױא טרָאד טָאה סודרוה סָאװ ,םינינּב עגירעּביאי יד ךיוא .8
 וצ יואר ןעוװעג ןענייז ,ץַאלּפ.קרַאמ ַא ךיוא ןוא ,רעטַאעט ַא ןוא רעטַאעטיּפמַא
 .ןייַא גינעק רעד טָאה ךָאנרעד .טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,שינעמענוצ יד ןעגָארט
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 תֹומהחלמ עשידיא יד

 רהָאי ףניפ עלַא ט'רזחעגרעצביא ךיז ןעּכָאה סָאװ ,ןעלעיּפש-ףמַאק טלעטשעג
 ןעטשרע ץן'רַאפ .רסיק ץ'כָאנ ןעמָאנ ַא ןעּבעגעג ךיא יײז טָאה רע סָאװ ןוא
 ןײלַא רע טָאה ,(1 עדַאיּפמילֶא רעט.192 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,לעיּפש
 טינ תובהר רעכילגינעק טימ טניולעּב רע טָאה ייּברעד ןוא ,ןעזירּפ טמיטשעב-

 ןוא ןעטייװצ םעד ןעמונרעפ ןעּבָאה סָאװ ,יד ךיוא רָאנ ,רעגיז יד זיולּפ |

 : ,טרָא ןעטירד

 זיא סָאװ ,ןָאדעטנַא טדָאטש-םי יד טיוּבעגסױא רעדיװ רע טָאה רעטייוו
 .ירגַא ןעּבעגעג ןעמָאנַא רהיא טָאה ןוא ,תומחלמ יד ןיא ןערָאװעג טרעטשעצ
 וליּפַא רע טָאה אּפירגַא דניירפ ןייז וצ טפַאשּבעיל עסיורג ֹוצ רעּביא ,םויּפ
 רע סָאװ ,שדקמה- .תיֵּב .ןופ רעיױט ן'רעּביא ןעמָאנ ןייז ןעצירקסיוא טזָאלעג
 ,טיוּבעגסיוא טָאה

 ןופ רעקרַאטש ןעוועג טינ רענייק זיא עּבעיל רעכילרעדניק ןיא ךיוא 9
 םביא טדָאטש א טעדנירגעג רע טָאה רעטָאפ ןייז ןָא ןעקנײדנָא םוצ = ,םתיא
 .עג טָאה ןוא טרעסַאװעּב טוג ןעװעג זיא סָאװ ,הכולמ ןייז ןופ לָאט ןעטסנעש
 ןעבעגעג ןעמָאנא רע טָאה טדָאטש רעגיזָאד רעד ןוא ,רעמיוּב ךסַַא טָאה
 רעטניה גנוטסעפ ענייש עקרַאטש ַא טגילייהעג רע טָאה רעטומ ןייז ,סירטּפיטנַא
 .ןָארּפיק ןענעגעג ןעמָאנ ַא ןוא טגיטסעפעּב יינ סָאד ןופ יז טָאה רע סָאװ ,וחירי
 ןייז סָאװ ,םילשורי ןיא םרוט.סלאזפ םעד טגילייהעג רע טָאה לאזפ רעדורּב ןייז
 דובּכלל .רעטעּפש ןרעדליש ךיא לעװ טכַארּפ עכילנהייוועג-טינ ןוא טלַאטשעג
 ןעפעיט ם'נופ טייז ַא ןָא סילאזפ טדָאטש יד טעדנירגעג ךיוא רע טָאה ן'לאזפ
 ,טײז.ןופצ ןייק וחירי ןופ ךיז טהיצ סָאװ ,לָאט

 .ןעקנײדנָא םעד טגיביארעפ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רע יװ םעדכַאנ .0
 .עגייא ןייז רַאפ טגרָאזעג ךיוא רע טָאה ,דניירפ עטוג ןוא םיבורק ענייז ןופ
 .ַארַא זיב ךיז ןעהיצ סָאװ ,גרעּב יד ףיוא טיוּבעגסױא טָאה ןוא ןעקניידנָא םענ
 ,מעד .ןוידרוה ךיז ךָאנ ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רהיא טָאה רע סָאװ ,גנוטסעפַָא ,ןעיּב
 ךרוד ןעטָאשעגּפױא ןעוועג זיא סָאװ ,ליגרעּבַא ןעּבעגעג רע טָאה ןעמָאנ ןעגיבלעז
 סעידַאטס 60 ןופ ךלהמ ַא טסורּב-ןעיורפ ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא דנעה סנעשנעמ
 ץיּפש ןייז .טכַארּפ רעטסערג רעד טימ טצוּפעגסיוא םהיא טָאה ןוא ,םילשורי ןופ
 זיא סָאװ ,חטש םעד ןוא ,סמערוט עגידכעלייק טימ טלעגנירעגמורַא רע טָאה
 טימ טיוּברעפ רע טָאה ,גניר-עגנוטסעפ ןעגיזָאד םעד ךרוד ןעסָאלשעגנייֵא ןעוועג
 זיא ןהעזסיוא רעטסגינייועניא רעייז זיולּב טינ סָאװ ,ןעצַאלַאּפ עגיטרַאסיורג
 רעכעד ןוא סמערוט יד ,טנעװ יד גינייווסיוא ןופ ךיוא רָאנ ,דנעצנעלג ןעוועג

 יירג רעד ןיא ןענעלפ רהָאי רעיפ עלַא ,רהָאי .רעיפ ןופ ךשמ א זיא סָאד--עדאיּפמילָא (

 טעװעג ןיא ךיז ןענעלפ טײל עגנוי ואװ ,ןעלעיּפש עכילטנעפע ןעמוקרָאפ איפמילָא טדָאטש רעשיבו

 טרָאד ןעגעלפ ךיוא ,ןעזירּפ ןעמוקעּב ןעגעלפ רעגיז יד .המודכו ןעזיּפש ןעפרַאװ ,ןעפיול ,ןעלגנַאד-

 ןיא טימ ,סעמַארד ןערעװ טרהיפעגפיוא ןעגעלפ'ס ,םיריש ערעייז ךילטנעפע ןענעיײלרָאפ רעטכיד

 ןוא עגיטסײג סָאד ןערירטנעצנָאק ךיז טגעלפ ןעלעיּפש עשי פ םיל א עגיזָאד יד ףיוא ,טרָאוװ

 ןעכירג יד ןופ ןעבעל עלָאנָאיצַאג |
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 תומחלמ עשידיא יד

 רע טָאה ךָאנועד .טכַארּפ רעשירעדנעוװשרעפ טימ טצוּפעגסיוא ןעוועג ןענייז
 ןופ ּפערט ַא ןעיוּבסױא ןוא רתוהו יד רעסַאװ טייװ רהייז ןופ ןערהיפוצ טזָאלעג
 - ןעלּפַאטש טרעדנוה ײװצ טַאהעג טָאה סָאװ ,רענייטשלעמרימ עסייוו-סערּפ
 ץנַאג ןעװעג זיא ליגרעּב רעד םורָאװ .ןומטמ ַא טסָאקעגּבָא טָאה ץלַא סָאד ןוא
 ליגרעּב ןופ סופ םייּב ךיוא .דנעה סנעשנעמ ןופ טײּברַא ןַא ןעצנַאגניא ןוא ךיוה
 ןוא טייל.ספיוה ענייז ןעמענוצפיוא ידכּב ,ןעצַאלַאּפ ךָאנ טיוּבעגסױא רע טָאה
 ןופ גנולמַאז עצנַאג יד זַא ,טצופעגסױא ךייר ױזַא ייז טָאה ןוא ,עטיווס ןייז
 | ,טדָאטש ַא יװ ,ןעזיוועגסיוא טָאה םינינּב

 טָאה ,םינינּב עגיטרַאסיורג עלַא יד טָא טגידנעעג טָאה סודרוה זַא .1
 טָאה יזַא .טדעטש עשידנעלסיוא ךס ַא תובדנ עכילטשריפ ןעװעג בדנמ ךיוא רע
 (ןסולּביּב ,ךיז ןעלגנַאר ףיוא ןעלוש וּכע ןוא קשמד ,סילָאּפירט ןעקנָאשעג רע
 ןעלּפמעט ,ןעלַאה ,סעײרעלַאג-ןעלייז -- רוצ ןוא (2 סוטירעּב ,רעיומ עשיטדָאטש ַא
 -רעסַאװ ַא --ַאעקידָאַאל טדָאטש-םי יד ,ןרעטַאעט -- קשמד ןוא ןודיצ ,קרעמ ןוא
 .ןעלייז ךָאנ םעד ץוח ןוא רעמינורּב ןוא רעדעּב עלופטכַארּפ -- ןולקשא ,גנוטייל
 טנַאקעג ןעמ טָאה טייּברַא רעגיצנוק ןוא סיירג רעייז רעּביא סָאװ ,ןעלַאה
 ;סעקנָאל ןוא ךעלדלעװ ןעקנָאשעג רע טָאה טדעטש ערעדנַא .ןערעוו םמוּתשנ
 .עג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,דרע רעקיטש םהיא ןופ ןעמוקעּב ןעּבָאה ךס ַא ןוא
 רַאפ ןעלוש עדמערפ ןופ רעהיײטשרָאפ ןופ םידעו יד רַאפ .דנַאל ןייז וצ טרעה
 טָאה ייברעד ןוא .הסנכה עגירהָאי עטסעפ ַא ןעקנָאשעג רע טָאה ךיז ןעלגנַאר
 ןעלהעפ טינ ןערָאט לָאמ ןייק זַא ,סָאֵק ןיא לשמל יװ ,יאנּת ַא טלעטשעג רע
 ,ףמַאק ץ'רַאפ ןעזירּפ ןייק

 -עג גיטיונ רָאנ טָאה סע רע ,ןעמעלַא האובּת ןעוועג בדנמ רע טָאה רעטייוו
 ירעפ ייֹּב ןוא טפָא רע טָאה סודָאר לעזניא רעד ןופ רענױאװנייַא יד ,טַאה
 ףױא ,טָאלּפ רעייז ןעיוּבוצסױא ףױא דלעג ןעּבעגעג ןעטייהנעגעלעג ענעדייש
 ןופ לעפמעט םעד ןעיּבפױא רענעש ךָאנ טזָאלעג רע טָאה תואצוה ענעגייא
 ךָאנ ךיא לָאז סָאװ ּבעילוצ .ןערָאװעג טנערּבעגּבָא זיא סָאװ ,ָאלָאּפַא ןעשיטיפ
 ךוא סָאקיל ןופ ףעניֹואװנייַא יד ןעקנָאשעג טָאה רע סָאװ ,תונּתמ יד ןענָאמרעד
 טינ ןעפלָאהעג ןעינאי ןיא' טָאה רע רעכלעװ טימ ,תונדזּפ יד רעדָא ,סָאמַאס
 ךוא סילָאּפָאקינ ,ןָאמעדעקַאל ןוא ןעטַא טינ ןעד זיא יצ ?טיױנ ןייז ןיא םענייא
 רע טָאה יצ ןוא ?תונּתמ סע'סודרוה טימ לופ סָאמַאגרעּפ טדָאטש עשיזימ יד
 רעּביא סָאװ ,ןעיריס ןיא ַאיכיטנַא . ןופ סַאג-טּפױה יד טריקורּבסױא טינ ןעד
 רענייטשלעמרימ ענעפילשעג טימ -- ןעדיימסיוא יז ןעמ טגעלפ טייקגיטיוק רהיא
 יז טריצעגסיוא טינ ןעד רע טָאה יצ ןוא ,סעיצ ;טס גיצנַאװצ ןופ ךלהמ ַא ףייוא
 36 ןעגער ןופ יז ןעצישעּב וצ ידכּב ,גנייל רענעגייא רעד ןופ ײרעלַָאג-ןעלייז ַא טימ

 ,טורײב טצעי ,תוראב (2 .לגג 4

 ףעכָאה ,טדעטש עשיכירג ענעדײשרעפ יד ןעבענעג טָאה סודרוה סָאװ ,תונּתמ עלַא יד 6

 סופיסוי יװ ,ן'סודרוה טָאה וצרעד ןעגיואועּב .ןעסַאמ עשידיא יד דלעג עגיטולב טסָאקעבָא

 .רובּכ וצ הקושּת עסיורג רעיהעגנוא ןַיז ,טרָא רעדנַא ןַא ןיא גיטכיר ץנַאג טקרעמעּב סויװַאלּפ
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 תומחלמ עשידיא יד

 .סיוא תמא ןַא טימ ךיז ןָאק ןעמ יװ ,תובדנ עגיז ָאד יד ןופ ּביוא ןוא .2
 .רעד ,סעדניימעג ענלעצנייא יד זיולּב טַאהעג האנה רקיע רעד ןעּבָאה ,ןעקירד
 טָאה ןירעד סָאװ ,הנּתמ ַא סילע טדַאטש רעד ןעּבעגעג רע טָאה רעּבָא ראפ
 יװ ,טלעװ עצנַאג יד ךיוא רָאנ ,דנַאלנעכירג ץנַאג זיולּב טינ קלח ַא טַאהעג
 זַא ,ןהעזעג טָאה וע תעשּב .1ןעלעיּפש עשיּפמילֶא יד ןעגעװ סייװ ןעמ טייוו
 ןֹוא ,דלעג טלהעפ סע תמחמ ,ןהייגרעטנוא םייּב ןעטלַאה ןעלעיּפש עגיזָאד יד
 ןעטלַא ןופ טשער רעטצעל רעד ןעדניושרעפ וצ הנּכס ןיא טהייטש טימרעד זַא
 .כירנעזירּפ טלַא ןעטָארטעגסױרַא סָאװ יד אל רע זיא טלָאמעד -- ,דנַאלנעכירג
 העיסנ-םי ןייז ןעמוקעגסיוא זיא סע תעשּב ,רהָאיןעדַאיּפמילֶא םעד ןיא רעט
 .געמוק יד רַאפ תוסנכה עטמיטשעּב טעדנירגעג ךָאנ טָאה רע רָאנ ,םיור ןייק
 .ףמַאק סלַא ןעקניידנָא ןייז טגיּבייארעפ רע טָאה טימרעד ןוא ,ןעטייצ עגיד
 .רעטכיר

 ןעלעװ ךָאנ טלָאװ ךיא ּבױא ,ןעגידנע טינ לָאמ ןייק טלָאװ ךיא רָאנ
 םלַא ןעקנָאשעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנולהָאצּבָא ןוא תובוח יד עלַא ןענעכערטיוא
 הייר ַא ןוא ַאענַאלַאּב ןוא טילאזפ טדעטש יד רָאנ ךיא ןָאמרעד לעיּפשײּב ַא
 ךרוד טרעגנירגרעפ יז טָאה רע סָאװ ,ןעיקיליק ןופ ץינערג רעד ייּב ךעלטדעטש
 .ןעגנולהָאצּבָא עכילרהעי יד ןרענעלקרעפ

 רעד ,טלָאװעג טַאה רע יװ ,ןרזּפ ַאזַא ןייז טנַאקעג סינ רע טָאה ,בגא

 ,רשח א רעדַא האנק ןעקעװרעד וצ טַאהעג ארומ טָאה רע תמחמ ,רַאפרעד רקיע

 ,םילשומ ענעגייא ערעייז רעדייא ,תובוט ערעסערג טדעטש יד רַאפ טוט רע זַא

 גידנעטש ןופ .ףוג ןייז טסַאּפעג טָאה תולעמ עגיטסייג סע'סודרוה וצ ,3
 ןעמוקעג ץינוצ סלָאמטפָא םהיא זיא ייּברעד ןוא ,רעגעי ַא ןעוועג רע זיא .ןָא
 .רעפ טע'גרה'עגסיוא גָאט ןייא ןיא רע טָאה יװַא .ןעטייר םייּב טייקנילפ ןייז
 רָאנ ;םירזח עדליװ ךיֹוא ךיז ןעניפעג דנַאל ןיא טרָאד .דליװעג רעקיטש גיצ
 .ןעלזיא עדליװ ןוא ןעשריה ןַאהרַאפ טרָאד ןענייז רהעמ

 ןוא ,ןץסודרוה ןעגעק ןהייטשעּב טנַאקעג טינ רענייק טָאה טיירטש ןיא
 ,םהיא רַאפ טַאהעג ארומ ךס ַא ןעּבָאה ןעגנוּביא עשיטסַאנמיג יד  ייּב ךיוא
 רעכיז יװ ןוא זיּפש םעד טרעדײלש רע ךיילג יװ ,ןהעזעג ןעּבַאה ייז תעשּב
 טָאה תולעמ עכילרעּפרעק ןוא עגיטסייג עלַא יד וצ .,ןעגיוּב ץטימ טסיש רע

 .מוא ןַא גירק ןיא ןעפערט םהיא טגעלפ ןעװ ןעטלעז .ךיוא לזמ טַאהעג ךָאנ רע
 טינ ןירעד גידלוש ןעװעג זיא ,ןעפערט ָאי ןיוש טגעלפ סע ּביוא ןוא ,קילג
 .ןעטַאדלָאס ענייז ןופ טײקטלײַארעּביא יד רעדָא דגוּב ַא ץיגרע רָאנ ,;אפוג רע

 עקאט רע זיא רעמיור ןוא ןעכירג יד ןעשיװצ .טכיײרגרעד לעיצ ןייז רע טָאה סָאמ רעסיוועג ןיא

 .רעסיורג רעד סודרוה ןעמָאנ ן'רעטנוא טסואוועּב ןעװעג

 .83 עטײז ףױא הרעה יד העז 4

-- 89 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-ןוא-ייווצ
 .עב טרעװ םירמ -- .סוגקרוה ןוא לוּבותסירא םילודג םינהּכ יד ןופ טױט ןעגעװ

 ,טיוט טימ טפָארטש

 טקרַאטשעג רהעמ ךָאנ ץתקולחמ יד ךיז ןעּבָאה ,םיור ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע זַא רעּבָא ; ץתקולחמ-ןעילימַאפ ןופ הּביס ַא םהיא רַאפ ןעװעג ךודש רעגיזָאד רעד זיא רעהירפ ןיוש ,ץרדנסּכלַא ןהוז ס'לוּבוּתסירַא ןופ .ײעטכָאט רעד ,םירמ טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא ,שנעמ.טַאװירּפ ַא ןעוועג .ךָאנ זיא רע תעשּב ,ןעמונעג יז טָאה רע סָאװ ,סירָאד יורפ ןייז טימ טג'עג ךיז רע טָאה ,גנוריגער רעד וצ טכיײרגרעד טָאה רע יװ םעדכָאנ םורָאװ .ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ טַאהעג ּבעיל יז טָאה רע סָאװ ,יורפ יד דָארג ןעוועג זיא קילגמוא ןייז ןופ הּבס יד ,ןעּבעל.ןעילימַאפ ןייז ןיא ןעוועג רע זיא ךילקילגמוא לעיפ ױזַא ףיוא ,ךילקילג ןעוועג גיניײװסיױא ןופ זיא סודרוה לעיפיוו ףיוא
 ,רשוי יִּפ לע טמוקעג םהיא טָאה ןיורק יד לייו רָאנ ,ןיורק רעד ךָאנ דנַאה ןייז טקערטשעגסיוא עקַאט טלָאװ רע סָאװ ,םעד תמחמ טינ טַאה .עג דנייפ םהיא סודרוה טָאה ,בגֲא .םייה רעד ךָאנ טקניײּבעג קרַאטש טָאה רע לייוו ןוא גנודניברעפ רעגיזָאד רעד ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז טָאה רע תמחמ ,לארשי ץרא ןייק טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע םורָאװ .טױט םעד טכַארּבעג םהיא טָאד / סָאװ ,גנוצײרנָא יד ןעװעג רעּבָא זיא הנותח טלעקינייא ןייז .ןערהָאװעגנָא טינ ןעּבעל ןייז רע טלָאװ ,ץסודרוה וצ ןערהָאפ ֹוצ טינ תוארתה ערעייז טגלָאפעג | טלָאװ סונקרוה ּביוא ןעזָאל יירפ םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּבעגסיױא .םהיא ףיוא תונמחר סא ןעבָאה תרּפ טיז רענעי ןופ ןעדיא יד רעּבָא ,ןעיריס ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא רע תעשּב ,ןסונקרוה ןעמונעג ןעגנַאפעג סענרַאפַאזרַאּב טָאה ,טסואוועּב זיא'ס יװ .םהיא ןעגעק גנורעוושרעפ ַא ןיא ןעװעג דשוח םהיא טָאה רע תמחמ ,ןעיטרַאּפ ןופ םהיא ֹוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץסוגקרוה ,ןעדייז סיורפ ןייז געװ ןופ טמַארעגּבָא רע טָאה ךָאנרעד ,בוט.םוי םוא רָאנ ןיהַא ןעמוק וצ טביױלרע םהיא טָאה ןוא ,/סירָאד ןופ טַאהעג טָאה רֶע סָאװ ,ץרטּפיטנַא ןהוז ןייז ןהיז ס'מירמ ּבעילוצ םילשורי ןופ טקישעגסױרַא רע טָאה טשרעוצ
 סָאװ ,תוּבס עגיטכיוו טַאהעג עקַאט יז טָאה האנש רעגיזָאד רעד רַאפ .םהיא וצ האנש רהיא ןעװעג זיא סיורג יֹוזַא טקנוּפ ,ןעוועג זיא ץמירמ וצ טפַאשּבעיל ןייז סיורג יװ םורָאװ .טּפַאשרעפ םהיא טָאה יורפ עטּבעילעג:סייה יד סָאװ ,גָאטהײװצרַאה םעד טקרעמעּב טינרָאג טָאה רע זַא ױזַא ,טרעקַאלפעגרעדנַאנופ רעקרַאטש ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ םהיא ייּב ךז טָאה סָאװ ,םירמ וצ עּבעיל ןייז ןעגיואוועּב וצרעד םהיא טָאה ץלַא ןופ רהעמ רָאנ .גינעק ןעוועג ןיוש זיא רע תעשּב ,ןערָאװעג ןעריוּבעג ןענייז יז לייוו ,רַאפרעד זייוװלײט ,רעטומ רעייז ןופ עוג ןעגיד'סחוימ םעד תמחמ ןייװלייט ,םיכלמ.ינב רַאפ טסַאּפ סע יװ ,טעװעד .ָאהעגפיוא סודרוה טָאה ערעטלע עדייּב יד .גנודליּב ןייז ּבעילוצ ןענופעג ךיז טָאה רע ואוו ,םיור ןיא ןעּברָאטשעג רעטסגנוי רעד זיא ןהיז יד ןופ .ןהיז יירד ןוא רעטכעט ייווצ ,רעדניק .ףניפ ן'סודרוה ןערָאּבעג טָאה םירמ 2
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 .רעּביא ןעװעג זיא יז יװ תויה ןוא .ןעטקַאפ ףיוא טעדנירגעג ןעוועג ןענייז
 ןעגָאזסױרַא ןעפָא ןוא יײרפ ץ'סודרוה יז טגעלפ ,טּבעילעג זיא יז זַא ,טגייצ
 רהיא ןוא ץסונקרוה ןעדייז רהיא ןעגעק טגידניזעג טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא
 טינ ,טניױשעג טינ רע טָאה ןעטצעל םעד ךיוא םורָאװ  .ץלוּבותסירַא רעדורּב
 רהָאי 17 וצ םהיא טָאה רע יװ םעדכָאנ רָאנ ,ןערהָאי ענייז ףיוא גידנעקוק
 יד ןעמונעגנָא טָאה רע יװ ,דלַאּב םהיא רע טָאה ,לודג-ןהֹּכ ַא רַאפ טמיטשעּב
 ןיא לוּבוּתסירַא תעשּב ,טייצ בוט-םוי ַא לָאמ ןייא ןעװעג זיא'ס ,טיוטעג ,הנֹוהּכ
 קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה ,חּבומ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא הנוהפ ידגּב עגילייה יד
 .רעד ןיא ךַאנ סָאװ ,ןופרעד הּביס יד ןעוועג זיא סָאד .טניײװעגרעדנַאנופ ךיז
 טרָאד ןוא ,וחירי ןייק ןערָאװעג טקישעגבָא ןַאמ.רעגנוי רעד זיא טכַאנ רעגיּבלעז
 ןעקנורטרעד ,ןערָאװעג טקישעג ףיורעד ןענייז סָאװ ,רעילַאג עגינייא ןעּבָאה
 ,ךייט ַא ןיא ןעדָאּב ם'ייּב םהיא

 .רָאפ טכַאמעג םירמ טָאה השעמ רעכילדנעש רעגיזָאד רעד ןעגעוו 3
 ןייז ףױא לעּבעװש ןוא ךעּפ ןעטַאשעג ךיֹוא טָאה ןוא גינעק םעד ןעפרואוו
 סודרוה טָאה טּפַאשּבעיל רעכילטפַאשנעדייל ןייז תמחמ ,רעטסעווש ןייז ןוא רעטומ
 טלעצרַאװעגנייַא ךיז טָאה ןעיורפ יד ייּב ,טרהעקרעפ .ןעגיוושעג ליטש ףיורעד
 יז ןעּבָאה ,סעּכ ןיא גינעק םעד ןעגנײרּבוצנײרַא ידכּב ןוא ,האנש עקרַאטש ַא
 .עֹּב רעיײז רַאפ היאר סלא .יירטעג טינ םהיא זיא יז זַא ,יורפ ןייז טגידלושעּב
 . טקישענּבָא טָאה יז זַא ,ט'רסמ'עג ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ייז ןעּבָאה גנוטּפױה
 ןעזיועג ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז טָאה ןוא ץסוינַאטנַא וצ םירצמ ןייק דליּב רהיא
 ןיא ךוא זיא סָאװ ןוא קינהואּת-לעּבַא רַאפ טסואוועּב זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא
 .ָארטעג הריסמ עגיַָאד יד טָאה ץילּבַא יװ ,ןעלטימדלַאװג ןעדנעוווצנָא דנַאטש
 םוצ זיּב גיטכיזרעפייא טכַאמעג םהיא טָאה עּבעיל ןייז סָאװ ,ןסודרוה ןעפ
 .עלק ןָא טנָאמרעד ךיז םעד ץוח טָאה רע יװ תויה ןוא ,דַארג ןעטסכעה
 ,יל גינעק רעד ןעמוקעגמוא ןענייז רהיא ּבעילוצ סָאװ ,תוירזכַא ס'ערטַאּפָא
 .עג ארומ זױלּב טינ רע טָאה רעּבירעד ,ךילַאמ רעּבַארַא רעד ןוא סַאינַאז
 .ָארשעג ךיוא ךיז טָאה רע רָאנ ,יורפ יד ןעמענּבָא םחיא ייּב לָאזמ זַא ,טַאה
 .ןעּבעל ןייז רַאפ ןעק

 .רעפנָא רע טָאה ,ןערהָאפּבַא טפרַאדעּבפ טָאה רע תעשּב ,לָאמ ןייא 4
 ןעװעג םהיא ויא סָאװ ,ןַאמ ס'עתימולש רעטסעוװש ןייז ,ןץ'פסוי יורפ ןייז טיורט
 .עג םהיא טָאה ןֹוא ,םהיא טימ טפַאשע'נתוחמ ןייז תמחמ ןיוש ןעפעגעגרעביא
 ףסוי .ןעגניירּבמוא ,ץסודרוה ,םהיא סוינַאטנַא טעװ רעמָאט ,ןעטױט יז ןעסייה
 ידכּב רַאנ ,ןיימ ןעטכעלש ַא טימ טינ ,דוס םעד טגָאזעגסױא ן'מירמ טָאה רעּבָא
 ליװ טױט ןיא ּוליפַא סָאװ ,רהיא וצ עּבעיל סגינעק םעד רהיא ןעזייוועּב וצ
 רהיא טָאה ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא סודרוה זַא ןעדייש טינ רהיא ןופ ךיז רע
 רע זַא ןוא בעיל יז טָאה רע זַא ,ןרעכיזרעפ וצ ןעּבױהעגנָא לָאמַא רעדיוו
 טָאה -- ,קרַאטש ױזַא יורפ רעדנַא ןייק ןעּבָאה ּבעיל ןענָאק טינ לָאמ ןייק טעװ
 .ברוד ,רימ וצ עּבעיל ןייד דנעצנעלג ןעזיוועּב וטסָאה יאדוא , :טרעפטנעעג יז
 ,ףעטױט וצ ךימ להעפעּב םעד ןעּבעגעג ץפסוי טסָאה וד סָאװ םעד
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 .נייַא טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה סודרוה רָאנ יו 5
 םעד טגָאזעגסױא טינ לָאמ ןייק טלָאװ ףסוי, :ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןעטלַאה
 זיא סעּכ רַאפ עגושמ ּבלַאה "!טעדנעשעג טינ ךיד טלָאװ רע ּביוא ,להעפעּב
 ןיהַא ץַאלַאּפ ןיא ןעפיול וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רע
 ןוא תוריסמ רַאפ ןעוועג גיטסניג יֹוזַא זיא סָאװ ,טנעמָאמ םעד ָאטָא .רעהַא ןוא
 טקרַאטשרעּפ ךָאנ טָאה ןוא תימולש רעטסעווש ןייז טצונעגסיוא טָאה ,ן'תוליכר
 .רוה טָאה ,טכוזרעפייא ןוא ןרָאצמירג רַאפ ךיז רעסיוא .ן'פסוי ןעגעק דשח ןייז
 | טרָא ץפיוא ןעטיױט וצ ןעדייּב יז להעפעּבַא ןעּבעגעג סוד

 .וקעג דלַאּב זיא גנוגערפיוא רעכילטפַאשנעדיײל רעגיזָאד רעד ךָאנ רָאנ
 רעדיװ טָאה ,טליטשעג ךיז טָאה סעּכ ןייז רָאנ יװ ןוא ,הטרח יד ןעמ
 זַא ,סױרג ױזַא ןעװעג זיא טּפַאשקנייּב ןייז .טּפַאשּבעיל ןייז טרעקַאלפעגפיוא
 ןייז ןיא רָאנ ,טױט זיא םירמ זַא ,ןעּביױלג טלָאװעג טינ ןפוא םוׁשּב טָאה רע
 ,טייצ רעד טימ .טּבעלעג ךָאנ טלָאװ יז יו ,ןעדייר רהיא וצ רע טגעלפ רעיורט
 יז רע טָאה ,טױט זיא יז זַא ,עקנַאדעג םוצ טנהייװעגוצ ךיז טָאה רע זַא
 .טּבעילעג יז טַאה רע יװ ,טײקרַאטש רענעגייא רעד טימ טניײװעּב

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ:ןוא-יירד
 ןעשיוצ םולש רעד -- ,ןהיז ס'מירמ ףיוא ן'סודרוה רַאפ טטכעלש ןָא טדער ןעמ

 ,רעדניק ןוא רעטָאפ

 ןעּבָאה יז יװ ױזַא ןוא ,האנש סרעטומ רעד ט'שריעג ןעּבָאה ןהיז יד 1
 טינ טכַארטעּב .םהיא יז ןעּבָאה ,ןעכערּברעֿפ סרעטָאפ רעייז ןָא ךיז טנָאמרעד
 ,םיור ןיא ךָאנ ייז ייּב טשרעהעג טָאה גנומיטש ןימ ַאזַא .אנוש ַא יװ ,שרעדנַא
 יז יװ םעדכָאנ .גנודליב רעיז ּבעילוצ טבעלעג טרָאד ןעּבָאה יז תעשּב
 רעפרַאש דנעטײדעּב האנש רעיז זיא ,םײהַא טרהעקעגמוא ךי ןעּבָאה
 ךַאנרעד .ןעסקַאװעג רהעמ ןןוא רהעמ ץלַא ןערהָאי יד טימ ןוא ןערָאװעג
 ןייז ןופ רעטכָאט רעד טימ רעניײא רעד ,טַאהעג הנותח ןעּבָאה יז זא ,רעּבָא
 רעד טימ רערעדנַא רעד ,רעטֹומ ןייז ט'רסמ'עג טָאה סָאװ ,תימולש עמהומ
 .סיױא ןעפָא יז ןעּבָאה -- ,ןעיקָאדָאּפַאק ןופ גינעק םעד ,סױליכרַא ןופ רעטכָאט
 ,דייר ערעיײז ןיא האנש רעייז טקירדעג

 ןעגייל וצ ידכּב ,רעּבײרט-תוליכר טצונעגסיוא ןעּבָאה טייקטסיירד רעייז
 ךילטייד ץנַאג ןעשנעמ עסיוועג ןעּבָאה ןעכיג ןיא ןוא .סיפ ערעייז רַאפ ץענַא
 זַא ןוא ,טטכעלש םהיא ןעגעק ןעטכַארט ןהיז ענייז זַא ,גינעק םעד ט'רטמעג
 ןעפױלטנַא וצ ףליה סרהעווש ןייז טימ וליפא ךיז טיירג םעדייא סע'סיוליכרַא
 .עג ףוס-לּכ.ףוס ןעּבָאה תוריסמ עכלעזַא .רסיק ן'רַאפ ן'סודרוה ןעגָאלקוצנָא ןוא
 ,ץרטּפיטנַא ךיז וצ ןעמונעגוצ רעדיװ טָאה רע ןוא ,גינעק ן'פיוא ןעקריװ טזומ
 ןעגעק עציטש ַא םהיא ןיא ןעּבָאה ןעלעװ טלָאװ רע יװ ױזַא ,ןהוז סע'סירָאד
 םהיא םינפוא עכילגעמ עלַא ףױא ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא ,ןה ערעדנַא ענייז
 | .ןעקורוצסױרַא
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 .רעּבירַא טנָאקעג טינ ןהיז ס'מירמ רעּבָא ןעּבָאה יונש ןעגיזָאד םעד 2

 טינ יז ןעּבָאה ,החּפשמ רעגיד'סחוימ ַא ןופ סױרַא ןעמַאטש ייז תמחמ .ןעגָארט

 רעכילרעגריב ַא ןופ ןהוז רעד סָאװ ,רעּבירעד סעּכ רעייז ןעטלַאהנייַא טנַאקעג

 ײז טגעלפ ןעמ ןעװ ,לָאמ סכילטיא ןוא .טלעטשעג ךױה ױזַא טרעװ רעטומ

 יד סָאװ טײצ רעד ןיא .סעּכ רעייז ןעגָאזסױרַא ןעפָא ייז ןעגעלפ ,ןעקניירק

 ,ןערָאװעג גינעּפשרעדיװ רהעמ ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ ןענייז ןעצנירּפ עדייב

 טײקטקישעג רעסיורג טימ .בצמ ןייז ןעגיטסעפעּב וצ טכוזעג רטּפיטנַא טָאה

 רעדירּב ענייז ףיוא טכַארטעגסױא טָאה ,רעטָאפ םוצ טע'פנח'עגוצ ךיז רע טָאה

 זייװליײט ,ייז ףיוא ן'רסמינָא ןײלַא רע טגעלפ זייוולייט ןוא ,םילֹוּבלּב יילרע-לַּכ

 רע טָאה ףוס.לּכ-ףוס ןוא--דניירפ עטוג ענייז ךרוד ןוט טזָאלעג סָאד רע טָאה

 ןיורק יד זיא סע ןעו ןעמוקעב וצ גנונעפָאה יד ןיטולחל טרעטשרעצ  ייז ייּב

 ןיורק ַא רַאפ טלעטשעגניײרַא ןיוש ן'רטּפיטנַא טָאה ןעמ סָאװ יד אל םורָאװ

 יגינעק ַא טימ רסיק םוצ טקישעג ךיוא םהיא ןעמ טָאה ,האוצ רעד ןיא שרוי

 יװ טינ רהעמ זַא ױזַא ,עטיווס רעכילגינעק ַא ןופ טיילעּב ןוא טכַארּפ רעכיל

 ןייז זיא זייװכעלסיּב-וצ .גינעק ַא ןייז לָאז רע ,טלהעפעג םהיא טָאה ןיורק יד

 .נעגקירוצ רעדיװ טָאה גינעק רעד זַא ,טייװ ױזַא וליפא ןעסקַאװעג סולפנייֵא

 רע טָאה רעּבָא גינעק ן'פיוא .,ן'מירמ טָאטשנָא רעטומ ןייז יורפ ַא רַאפ ןעמ

 סָאװ ,תוליכר ןוא הפינח ךרוד ,רהעװעג יילרעייווצ ךרוד ןעקריװ וצ ןענַאטשרעּפ

 סודרוה זיא ףוס:לּכ-ףוס ןוא -- ,רעדירּב ענייז ןעגעק טדנעװעגנָא סע טָאה רע

 ןעטױט עדייב יז ןעזָאל וצ ,העד רעד ןיא טסעפ ןערָאװעג

 םהיא טָאה ןוא םיור ןייק טּפעלשעגקעװַא סודרוה טָאה ץ'רדנטּכלַא 3

 ירעטָאפ םעד ןע'מס'רעפ טלָאװעג טָאה רע זַא ,רסיק ן'רַאפ טגידלושעּב טרָאד

 סָאה ױזַא ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסואוועג טינ הליחתמל רדגסּכלַא טָאה ףיורעד

 טניפעג רע זַא ,ןהעזעג טָאה רע זַא רָאנ .טלעמוטרעפ גָאטהײװצרַאה ןייז םהיא

 ,ן'סודרוה רַאפ רעגילק ןוא ץרטּפיטנַא רַאפ רעטינעג זיא סָאװ ,טפוש א רַאפ ךיז

 םעד טלעטשרעפ דובּכה תארי טימ תמא סָאה ןוא ץרַאה טכַאמעג ךיז רע טָאה

 טימ רַאפרעד רע טָאה ןעגנוגידלושעב עשלַאפ ענייז רָאנ ,ןרעלהעפ סרעטָאּפ

 .מוא יד ןעזיוװעּב רע טָאה ךָאנרעד .טנעקיילעגּבָא טייהטמיטשעב .וערעסערג ךַאנ

 ,הנּכס רעכיילג ַא ןיא םהיא טימ ךיז טניפעג סָאװ ,רעדורּב ןייז ןופ טייקגידלוש

 ,םהיא סָאװ ,םעד רעּביא ןוא טייקשלַאפ ס'רטּפיטנַא רעביא טגָאלקעּב ךיז טָאה ןוא

 טינ ןעפלָאהעגרעטנוא םהיא טָאה ייּברעד .טפוטשעגּבָא ןעמ טָאה ,ץרדנסּכלַא

 .םורָאװ ;טײקגידװעדיירעּב עגיטכעמ ןייז ךיוא רָאנ ,ןעסיוװעג רענייר ןייז זיולג

 ךָאנ טצעלוצ טָאה רע זַא ןוא .רענדער רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעװעג זיא רע

 .סױרַא ןיש טָאה רע דלַאּביװ ,ןעטיוט רעטָאּפ רעד יז לָאז זַא ,ןעפורעגסיוא

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלַא רע טָאה -- ,גנוגידלושעּב ַאזַא ייז ןעגעק טגָאזעג

 */3 יװַא ןעװעג זיא טימעג ס'רסיק םעד ךיוא .ןערערט זיּב טרהירעג ,ייברעז

 טלעטשעגסױרַא זיא סָאװ ,גנוגידלושעּב יד ןעפרָאװעגּבָא טָאה רע זַא ,טגעוו

 ןעשיווצ ןוא ייז ןעשיווצ טכַאמעג םולש דלַאּב טָאה ןוא ,ןעצנירּפ יד ןעגעק ןערָאװעג

 םעד ןעגלָאפ ןעלאז ןהיז עדייּב זַא ,יאנּת ַא ןעמונעגסיוא ןעמ טָאה ייּברעד ,ן'סודרוה

 -ליוו רע ןעמעוו ,שרוי ַא רַאפ ןעמיטשעּב ןָאק רעטָאפ רעד זַא ןוא ,גנידצלַא ןיא רעטָאפ
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 .האנש ןייז ןעפָא ןעזיײוװצסױרַא ךיז טגעוורעד טינ רעלטימרעפ ןעכיוה ץ'רַאפ ארומ סיוא טָאה רעטצעל רעד םגה ,רטּפיטנַא רעשלַאפ רעד טגרָאזעג ןיוש טָאה רַאפרעד .דשח ןופ יירפ ןעװעג סינ ץלַא ךָאנ רע זיא רעּבָא ןע'תמא רעד ןיא .ןהיז ענייז ןעגעק טלעטשעגסיױרַא טָאה ןעמ סָאװ  ,ןעגנוגידלושעּב יד ןעגעװ טכַארטעג טינרָאג רהעמ ןיוש טלָאװ רע יװ ,םינּפל טכַאמעג ךיז טָאה ןוא םיור ןופ םייה ַא טרהעקעגמוא ךיז גינעק רעד טָאה ךָאנרעד 4
 יי ,ןעטנעלַאט גיסיירד ןעוועג טרעװ ןענעז סָאװ ,תונתמ טימ ןעװעג דּבכמ יז טָאה ןוא םויריפעז זיּב טסעג ענייז טיילעּב רע טָאה ךָאנרעד .ןינע ןייז ןערהיפוצכרוד ץ'רדנטּכלַא ןעפלעה ןעלָאז ייז ,םיור ןיא ףניירפ עטוג ענייז וצ ןעּבירשעג טַאװעג דלַאֹּב טָאה רע ךיוא םורָאװ ,םולש םעד ףעביא טהיירפעג קרַאטש ךיז טָאה רע .גנוטער סמעדייא ןייז רַאפ טקנַאדעג ןֹוא ןעמונעגפיוא ךילדניירפ ייז טָאה סױליכרַא ואוו ,ַאזיילע ןיא טלעטשעגּבָא ךיז יז ןעּבָאה ,ןעיקיליק ןופ גערּב םעד 'יּברַאפ ןערהָאפעג ןענייז ייז זַא
 .תודחַא זיא סָאד ,טפַאשרעה רעדייא רערעײט זיא סָאװ ,סנעגייא ןַא ןהיז ענייז ןעּבעגעג ןוא ,דניזעגזיוה ןייז ןיא ץתקולחמ יד וצ ףוס ַא טכַאמעג סָאה סָאװ ,רסיק םוצ קנַאד ןוא טָאג וצ חבש ַא טקירדעגסיוא טָאה ןוא העיסנ ןייז ןעגעוו ןוּבשחו ןיד ַא ןעּבעגעגּבָא ,ןהיז יי וד עניײז טלעטשעגרָאפ םהיא טָאה ,קלָאּפ סָאד ןעמורעגפיונוצ רע טָאה ,םילשורי ןיא ןעמוקעגנָא זיא סודרוה זַא 5
 סלָאמטּפָא ןערעוו ןעיירעגירק ןוא תקולחמ זַא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא םורָאװ ,טרהירעג טינ ןעּביײלּב לָאז ןהיז עניימ ןעשיווצ תודחא יד זַא ,רַאפרעד ןייז ברע ןעזומ ךיוא רימ ןעלעװ םיברוקמ יד ,ןעמיטשעּב ןײלַא ןיוש ךיא לעװ סָאד ,ץנירּפ םענלעצנייא ןעכילטיא ןופ עטיווס רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןעלָאז דניירפ עטוג ןוא םיבורק ַא רַאפ סָאװ .טלעטשעג רעגירעדינ םהיא טלָאװ ןעמ סָאװ ,םענעי ןופ רעצ רעד יװ ,סיורג וזַא ןעװעג טינ טלָאװ ,רעטלע ןייז טיול םהיא טמוק סָאד יװ טול ,דובּכ רהעמ ןעּבעגּגָא םהיא טלָאװ ןעמ סָאװ ,םעד ןופ החמש יד םורָאװ .רעטלע רעייז ןופ הגרדמ רעד טױל ,ייז טמוק סע יו ,דֹובּכ ןעז .ייוועּב יז רהיא טלָאז טלַאהּבָא םוש ןהָא ןוא ,רעטרע ערעייז ףיוא טמיטשעּב ײז טָאה רעטָאפ רעייז ןוא ,תודחא ןיא ןעדנוּברעפ ייז טָאה רסיק רעד סָאװ ,עגינעי יד ןופ טכער סָאד ןענעקרענָא רהיא טלָאז רעּבירעד . עכילטע רַאּפ ןעקעלק טעװ סע זַא ,סיורג גונעג ךָאנ ןיא ךיירגיניק סָאד ןוא ,סוחי ןעס .יורב ַא ןופ ןעמַאטש ייז סָאװ ,רַאפרעד--רעדיװ ערעדנַא יד ,רעטסטלע רעד זיא רע תמחמ ,ךיז רַאפ ןיורק יד ןרעדָאפ וצ טכער סָאד טָאה רענייא םִורָאװ ,הטלחה רעגיזָאד רעד ֹוצ ןייז םיּכסִמ טלָאז רהיא ,ךייַא ךיֹוא טָאג ךָאנ טעּב ןוא םיכלמ רַאּפ עניימ ןהיז יירד יד טָא ךיא םיטשעּב רעּבירעד .,ןעסערעטניא טנעגייא עניימ ייּברעד ןעגידעש ֹוצ ןהָא ,ןוצר ס'רסיק םעד טױל ןוט ֹוצ ךיז םיילפ ךיא יװ תויח .שרוי ןיימ ןייז טעװ סע רעװ ,ןעמיטשעּב וצ טכער סָאד ןעּבָאה לָאז ןוא הכולמ ןיימ ןיא רעשרעה רעגיצנייא רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,טמיטש .עב טָאה רטיק רעד .ןעפינקרעפ וצ רעטסעפ ךָאנ דנוּב םעד ןהעז ךיא לעװ --טדערעג רעטייװ רֶע טָאה-,רימ ןָא טדנעװעג ןייז טעװ סָאד טייוו יו,
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 ףאז ןייק זַא ,טרהעקרעפ ןוא , טייל.ספיוה עשלַאפ ךרוד זיולּב "ןעפורעגסױרַא
 .רהע יװ ,טּפַאשדניירפ עגיטייזנעגעג יד ןעטלַאהוצרעטנוא לגוסמ ױזַא טינ זיא
 זיולּב טינ ןעלָאז ןָא טציא ןופ זַא ןעליװ ןיימ סע יא רעטייוו .םיברוקמ עכיל
 ײּב זױלּב עציטש ןעכוז לייה ןיימ ןופ ןעריציפָא יד ךיוא רָאנ ,ןהיז עניימ
 ךיא ּביג רהיא ןופ דובּכ םעד ןזױלּב רָאנ ,אפוג הכולמ יד טינ םורָאװ .רימ
 רעּבַא ,ןופרעד ןעּבָאה האנה יד טינ רחעמ ןעלָאז ייז זַא ױזַא ,ןהיז עניימ רעּביא
 ףןרעג טינ רהייז סָאד וט ךיא םגה ,ןעגָארט ןעזומ ןײלַא ךיא לעװ טסַאל יד
 ןיימ ןוא ןעּבעל טרַא ןיימ ,רעטלע ןיימ ןעטכַארטעּב ךייֵא ןופ רעכילטיא לָאז
 ףיז ןעכיג ןיא לָאז ןעמ זַא ,טלַא ױזַא ןיּב ךיא טינ ,תמאּב םורָאװ ,טייקמורפ
 ,םיגונעּת ןייק ןעּבעגעגרעיא טינ ךיא ןיּב ךיוא ,טיוט ןיימ ףיוא ןעטכיר ןענָאק
 ףיוא ךיא ּבָאה טָאג וצ ןוא ,ןעשנעמ עגנוי ןליפא םוא ךילנהייוועג ןעגניירּב סָאװ
 סָאװ רעד זיא ןכּב .םימי.תכירא ףיוא ןעפָאה ןָאק ךיא זַא ,טנעידעג יֹוזַא גידנעטש
 ,ןעּברַאטש ןעכיג ןיא לעװ ךיא זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא ןהיז עניימ ןע'פנח טעװ
 ,סָאד ךיא ליװ האנק תמחמ טינ םורָאװ ,רַאפרעד ןעלהָאצעּב ןעזומ רימ טעװ
 לײװ רַאפרעד רָאנ ,רעדניק עניימ דובּכ לעיפוצ ןעּבעגּבָא טינ לָאז ןעמ זַא
 רעבירעד .תונשקע וצ ןעשנעמ עגנוי ןעצײרנָא גנירג ןָאק הפינח זַא ,סייוו ךיא
 זַא ןעטכַארטעּב טעװ ,ייז טימ תוכייש ַא ןעבָאה טעװ סָאװ ,רעכילטיא בוא זיא
 .ולעּב ַא רימ ןופ ןעמוקעּב וצ ןעטכיר ךיז ןָאק שנעמ רעכילרהע רעד ןיולּב
 ,טעד ןופ וליפא טעװ ,ןץתקולחמ ןעכוז טעװ סָאװ ,רעד זא ,טרהעקרעפ ןוא ,גנֹונ
 ,טלָאמעד--גנוניױלעּב ןייק ןעמוקעּב טינ ךױא ,הצ ךיז טע'פנח רע ןעמעװ וצ
 ,ןעסערעטניא עניימ ןעגידייטרעפ ןענַאטרעטנוא עניימ עלַא ןעלעוװ ,ךיא ןעכער
 ןעלעוו ,ןהיז עניימ ,ייז םורָאװ .ןעסערעטניא סנהיז עניימ ךיוא ךָאד ןענייז סָאװ
 .על ןוא הלשממ רעד ייּב ןעּביילּב לעװ ךיא ּבױא ,ןופרעד ןעצונ רָאנ ןעּבָאה
 ןעגיליה םעד טסעגרעפ טינ ,ןהיז עטוג עניימ ,רהיא ןוא .ייז טימ טוג ןעּב
 רליפא עּבעיל רעד ןופ טײקרַאטש יד טרעכיזרעפ סָאװ ,רוטַאנ רעד ןופ דנוּב
 םולש סָאד טָאה רע סָאװ ,רסיק םעד ןָא טינ ךיוא טסעגרעפ ,תויח עדליוו ייּב
 ,ךייַא ייּב ךיז טעּב סָאװ ,טינ רימ ןָא ךיוא ףוסל ןוא ,זנוא ןעשיווצ טכַאמעג
 רעטציא ךייא ּביג ךיא !רעדירּב טגיילּב ןוא -- ,ןעלהעפעּב טנָאקעג טלָאװ ךיא םגה
 לָאז רע ,טָאג וצ ללפתמ ןיּב ןוא סעטיוװס עכילגיניק ןוא רעדיילק עכילגיניק
 ךעשרעה טעװ ךייַא ןעשיוװצ ןמז לּכ ,הטלחה ןיימ ןופ ץוש ןייז ןעמענּבָא טינ
 | ,"תודחַא

 צלַא טפַאשּבעיל טימ ןעמונעגמורַא סודרוה טָאה עדער רעד ָאטָא ךָאנ
 טָאה קלָאפ ןופ לייט ןייא ,קלָאפ סָאד ןעזָאלעגרעדנַאנופ טָאה ןוא ןהיז ענייז
 ןעּבָאה סָאװ יד רעּבָא ;ןערעװ םיוקמ ןעלָאז דיר טסע'סודרוה זַא ,ןעשנואוועג
 .עדי אלּכ טכַאמעג ךיז ןעּבַאה ,ןעסיינ וצ טּבערטשעג
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 .לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-ןוא-רעיפ
 ףיוה סע'סודרוה ײּב סענירטניא עיינ

 םעדכָאנ ןוא ,טלעטשעגּבָא טינ תקולחמ רעייז ןעּבָאה רעדירּב יד רעּבָא ,1 !

 ,דנַאנַא ןעגעק טַאהעג דשח רהעמ ךָאנ יז ןעּבָאה ,טדיישעצ ךיז ןעגָאה ייז יװ

 ךיז טלהיפעג ןעּבָאה לוּכוּתסירַא ןוא רדנסּכלַא .רעהירפ זיא סע ןעװ רעדייא

 זַא ןערָאװעג טגיטעטשעּב לַאמרָאפ זיא רעטציא סָאװ ,םעדכרוד טנערָאצרעד

 ןופ רטּפיטנַא .רעטסטלע רעד זיא רע תמחמ ,ןעמעלַא רַאפ רעכעה זיא רטּפיטנַא

 ןעמענרעפ ײז סָאװ ,סָא7 רעדירב ענייז ןענוגרעפ טינ וליפַא טָאה טייז ןייז

 ןעטלַאהעּב וצ ןענַאטשרעּפ טָאה רטּפיטנַא רָאנ .םהיא ךָאנ טרָא ןעטייווצ םעד

 ןוא שנעמ רענעּבירטעגכרוד ַא רהייז ןעװעג זיא רע .ךיז רַאפ ןעקנַאדעג ענייז

 .עג גידנעטש ןענייז עטצעל יד רעּבָא .רעדירּב ענייז וצ האנש ןייז ןעטלַאהעּב טָאה

 ,סוחי רעײז רַאפ טסַאּפעג טָאה סע יװ ױזַא ,דײר ערעיז ןיא ןעפָא ןעוװ

 ןוא ןעצעהוצפיוא יז ךיז טהימעג דניירפ ערעייז ךסַא ןעּבָאה ,םעד ץוח

 טעיבנגיעגניירא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןופ להָאצ יד ןעוװעג זיא רעסערג ךָאנ

 טרָאװ סכילטיא זַא ,וצרעד ןעמוקעג סע זיא ױזַא .סענָאיּפש סלַא יז ייּב

 תופסוה טימ םהיא ןופ ןוא ץ'רטּפיטנַא ֹוצ ןהייגרעד דלַאּב טגעלפ ס'רדנסּכלַא

 .סָאװ ,ס'רדנסּכלַא רעטרעוװ ע'טושּפ רָאג וליּפַא ,ץסודרוה וצ רעּבירַא סע טגעלּפ

 ןעהיירדרעפ רעּבײרט-תוליכר יד ןעגעלפ ,ןיימ םוש ַא ןהָא רָאג ןעװעג ןענייו

 סע ןעװ טדערעג רָאנ טָאה רע ּבױא ןוא .עשירעכערּברעפ יװ ,ןעשטייטסיוא ןוא

 ,עגירהיא סָאד ןוט עיזַאטנַאפ יד ןיוש טגעלפ טלָאמעד ,רעיירפ לעסיּב ַא זיא

 רטּפיטנַא טָאה ייּברעד .ןינע ןעסיורג ַא טייקגיניילק רעד ןופ ןעכַאמ וצ ידכּכ

 ,םהיא ןעצעהרעטנוא ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ ץ'רדנסּכלַא וצ טקישעגרעטנוא דימה

 .עשעג ע'תמא ףיוא ןייז ךמוס לעסיּב ַא שטָאכ ןענָאק ךיז לָאז ןעגיל רעד ידכג

 .רעד טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןופרעד לידנרעק ןייא שטָאכ לָאז םורָאװ .ןעשינעה

 .עגירעּביא סָאד ןיא טביולגעג רהעמ טלָאמעד ןעמ טלָאװ ,תמא ןייז ,ןעלהייצ

 .רעפ עבט יפילע ןעװעג דניירפ עטוג ס'רטּפיטנַא ןענייז ךָאנ וצרעד

 ,יז ףיוא טקריװעג טײװ ױזַא ןעמ טָאה תונּהמ ךרֹוד רעדָא ,ןעשנעמ ענעגיווש

 ןעטלַאה טפרַאדעּב טָאה ןעמ סָאװ ,טלהייצרעד טינ ךַאז ןייק ןעּבָאה יז זַא

 .עג רעד ןעּבעל ס'רטּפיטנַא ןעפורנַא טנָאקעג ןעמ טלָאװ גיטכיר ץנַאג ,דוסּב

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,עגינעי יד ךיוא םורָאװ .תועשר רעד רַאפ טסנעיד רעמייה

 יעג ןענייז סָאװ ,הפינח ןוא דחֹוש ךרוד רטּפיטנַא טָאה ,ץ'רדנסּכלַא טימ רבח

 דייהרעליטש םהיא ןעגעלפ סָאװ ,םידגוּב רַאפ טכַאמעג ,ןעלטימ טּפױה ענייז ןעוו

 רע ןוא .ןערעװ טדערעג רעדָא ןָאטעג טגעלפ סע סָאװ ,גנידצלַא- ןענעגרעּביא

 טייקנעּבירטעגכרוד רעסיורג טימ ןוא ןעלעטשרעפ טוג ךיז טנַאקעג טָאה אפוג

 ןופ ןעמָאנ ם'ניא ן'תוליכר ענייז ן'סודרוה ןעּבעגוצרעּביא ןענאטשרעפ רע טָאה

 .רעדורּב ןעטוג ַא ןופ לעטשנָא ןַא טכַאמעג רע טָאה ןײלַא ןוא ,םירסומ ערעדנַא

 רע טגעלפ ,ץ'רדנסּכלַא ןעגעװ ןעלהייצרעד זיא סע סָאװ םהיא טגעלפ ןעמ זַא

 ןעכַאמ לטבמ טש'רמולּכמ הלחּתכל טגעלפ ,ן'סודרוה וצ גילעפוצ גולפ ןיא ןעמוק
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 וצרָאפ סע טקרעמעּבמוא ןענַאטשרעּפ רע טָאה רעּבָא ךָאנרעד ,עטגָאזעג סָאד

 רע טָאה םעדכרוד ןוא ,ןירעד ןעּבױלג טזומעג טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ןעלעטשי

 סע זַא ,ןעזייװעּב טפרַאדעג טָאה גנידצלַא .סעּכ ןיא גינעק םעד טכַארּבעגנײרַא

 טש'רמולּכ טנַאלּפ רדנסּכלַא זַא ןוא ,גינעק ןענעק גנורעוושרעפ ַא טכַאמעג טרעװ

 יַאמ וצ רהעמ לגוסמ ןעװעג טינ זיא ךַאז ןייק רעּבָא .רעטָאפ ןייז ןעטיוט וצ-

 טגעלפ רטּפיטנַא סָאװ ,טקַאפ רעד יװ ,ן'תוליכר עלַא יד טָא ןיא ןעּבױלג ןעכ

 ,רעגידייטרעפ סלַא ןעטעדטסױרַא

 ןוא ערָאװעג טרעטיּברעפ רהעמ ץלַא טימעג סע'סודיוה זיא יױזַא 2

 עדײב ןופ עּבעיל ןייז טדנעװעגּבָא גָאט וצ גָאט ןופ טָאה רע רהעמ סָאװ

 ןטימ םענייאניא ,ץרטּפיטנַא וצ טדנעװעג יז רע טָאה רהעמ ץלַא ,רעדירּב

 ,טפַאשלעזעג עשיפיוה עצנַאג יד ןעצנירּפ יד ןופ טדײשעגּבָא ךיז טָאה גינעק

 יעגנָא ס'גינעק םעד יװ ,להעפעּצַא טול ערעדנַא ,ןעליוו ןעטוג ן'טימ עגינייא

 .החּפשמ עצנַאג ןייז ןוא רעדירּב סע'סודרוה ,םעד ץוח ;ימלּת דניירפ רעטסנעהעז

 ךיוא טָאה העד עטסערג יד ןוא ,העד עצנַאג יד טַאהעג טָאה רטּפיטנַא םורָאװ

 ןוטנָא ּבעילוצ גידנעטש טצונעגסיוא סע טָאה יז ןוא ,רעטומ ס'רטּפיטנַא טַאהעג-

 א* יװ רעגרע ײז וצ ןעװעג זיא יז תמחמ ,ץלוּבוּתסירַא ןוא ן'רדנסּכלַא תורצ:

 עיטושּפ רעדייא ,רהעמ ןהיז סגינעק םעד טַאהעג טנייפ טָאה ןוא רעטומפיטש

 | .ןהיזפיטש

 ּבעילוצ ן'רטּפיטנַא וצ ןע'פנח.וצ ןעטייז עלַא ןופ ךיז ןעמ טגעלפ ױזַא

 רעד ןופ .םהיא רַאפ טנעפעעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטכיזסיוא עדנעצנעלג יד

 םוש ןייק ןעלָאז יז ,טייל ע'בושח עלַא טגָאזרעּפ גינעק רעד טָאה טייז רעדנַא

 רע טָאה םעדכרוד ןוא ,עטיווס ןייז ןוא ץ'רדנסכלַא טימ ןעּבָאה טינ אשמו עגמי

 רעד סָאװ ,טכער סָאד םורָאװ ,דניירפ עטוג ערעייז עלַא יז יב ןעמונעגּבָא

 טכער עגדָאד סָאד טָאה גינעק רעדנַא ןייק -- ןסודרוה ןעּבעגעג טָאה רסיק

 .לעוַא ןיא וליפא ,םהיא רַאפ ןעפיולטנַא סָאװ ,ןעשנעמ ןעּפַאכ וצ -- טַאהעג טינ

 יד ןױלב טינ ןעקָארשעגּנָא טָאה -- ,םהיא וצ טי ןערעהעג טָאװ ,טדעטש עב

 ,עשידנעלסיוא יד ךיוא רָאנ ,ןעצנירּפ יד ןופ דגיירפ עשידנעלניא

 .טינ טשינרָאג ןעצנירּפ עדייב ןעּבָאה סעגירטניא עלַא יד טָא ןופ רַאנ

 ץלַא טזומעג טיײקגיטכיזרָאפנוא רעיײז תמחמ ייז ןעבָאה רעּבירעד ןוא ,טסואוועג

 טינ לָאמ ןייק טגעלפ רעטָאּפ רעייז םורָאװ ,ייז ןיא ןערעטנַאלּפרעּפ ךיז רהעמ

 'פיוא ןייז ןוא טײקטלַאק ןייז תמחמ רָאג ןוא ,ןעפרואורַאמ ןעפָא ייז ןעכַאמ-

 ןהייטשרעפ ןעּבױהנָא ייז ןעגעלפ ןעשינעהעשעג עמענעגנַאנוא ייּב ןערעװ:טכַאקעג

 רעיז ײז ןעגעק ןעציירוצפיוא ןעזיוועּב ךיוא רטּפיטנַא טָאה לייוורעד .ענַאל יד

 .*עג רע ויא רהיא טימ סָאװ ,תימולש עמחומ רעייז ףיוא ןוא ץסרוריפ רעטעפ

 האנש סע'תימולש זיא ,בגא .ןעצעהוצרעטנוא יז ידכב ,טעדניירפעב קרַאטש ןעוװ

 .יירעמהירעּב ס'אריּפַאלג ּבייװ ס'רדנסּכלַא ךרוד ןערָאװעג טקרַאטשעג טרעדנוזעב

 טגעלפ ןוא החּפשמ עגיד'סחוימ רהיא ןענעכערוצסיוא טַאהעג םעיל טָאה אריפַאלג .!

 לײװ ,זיוה ןעכילגינעק ןופ ןעיורפ עלַא ןופ רעכעה זיא יז זַא ,ןעטלַאה ךיז

 ןוא ,סָאגרַא ןופ גינעק םעד סָאגעמעט ןופ ּבא יז טמַאטש דצ סרעטַאפ ןופ.
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 -ַאמבָארַא טפָא ץגַאג יז טגעלפ ךיוא .סעּפסַאטסיה שוירד ןופ--דצ סרעטומ ןופ
 ףיוא רָאנ ,עזג ןעגירעדינ רהיא רעּביא רעטסעװש סע'סודרוה זיולּב טינ ןעכ
 .עג יז טָאה גינעק רעד זַא ןע'נעט יז טגעלפ יז ןעגעװ סָאװ ,ןעיורפ ענייז
 ףעיײז ןעגעװ טינ ןוא טייקנייש רעכילרעּפרעק רעייז ןעגעװ ןופ זיולּב ןעמונ
 יד ליײװ ,רַאפרעד ,סנעטשרע ,רעּבײװ ךס ַא טַאהעג טָאה סודרוה םורָאװ .סוחי
 ןופרעד רע טָאה סנעטייװצ ןוא ,רעּבײװ ךס ַא ןעמענ ןיד יּפ.לע ןעגעמ ןעדיא
 ןוא יירעמהירעּב ס'ַאריפַאלג קנַאדַא ןענייז ןעיורפ עלַא יד טָא ,האנה טַאהעג
 ,סנידנייפ עטסגרע ס'רדנטּכלַא ןערָאװעג ןעיירעלדיז

 טָאה ,םעדייא סע'תימולש ןעװעג זיא רע םגה ,לוגוּתסירַא ךיוא רעּבָא .3
 ףרעּביא ןעװעג ןיוש יז זיא סעּכ ןיא קרַאטש ;האנש רהיא ךיז ףיֹוא טקעוװרעד
 יורפ ןייז ןעפרַאװרָאפ גידנעטש טגעלפ לובוּמסירַא םורָאװ .ןעיירעלדיז ס'ַאריּפַאלג
 ּדומ רע סָאװ ,ףיורעד ןעגָאלקעּב ךיז טגעלפ ןוא סוחי ןעגירעדינ רהיא ןעגעוו
 ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא ,דַאֹרג ןעכילרעגריב ןופ יורפ ַא .טימ ןעגונעגעּב ךיז
 סילוּבוּתסירַא טָאה גידנענייוו .רעטכָאט ַא סגינעק ַא ןעמונעג טָאה רדגסּכלַא רעדורּב
 זַא ,ןעוועג ףיסומ וצרעד טָאה ןוא תימולש רעטומ רהיא טלהייצרעד סָאד יורפ
 ןעלעװ ייז רָאנ יװ זַא ,טעשַארטסעג ןעּבָאה ןעלָאז לֹוּבוּתסירַא ןוא רדנסּלַא
 ץגירעּביא ערעייז ןופ סרעטומ יד ןעקישּבָא יז ןעלעװ ,הלשממ יד ןעמענרעּביא
 .פרָאד רַאפ ןעכַאמ יז ןעלעװ אפוג רעדירּב יד ןוא ןעלוטשּבעװ יד וצ רעדירּב
 ןעקירדסיוא ךיז ןעגעלפ ייז יװ ,ןעמוקעב ךָאד ןעּבָאה ענעי םורָאװ ,סרעּביירש
 -לַאהנייַא טנָאקעג טינ טָאה תימולש .גנודליב עטנעכייצעגסיוא ַאזַא ,הצלה ךרדּב
 ףעדורּב רהיא ןעּבעגעגרעּביא גנידצלַא טָאה ןוא רעּבירעד סעּכ רהיא ןעט
 ?םעדייא םענעגייא רהיא ןעגעק ןעטַארטעגסױרַא זיא יז יװ תויה ןוא ,ן'סודרוה
 .טּבױלגעג גנירג עקַאט רהיא ןעמ טָאה רעּבירעד

 'טגינעק םעד ןעזָאלּבוצרעדנַאנופ ןעפלָאהעגטימ טָאה גנַאלק רעדנַא ןַא ךָאנ
 רעיײז גידנעטש ןענָאמרעד ןהיז ס'מירמ זַא ,ט'רסמ'עג םהיא טָאה ןעמ .סעּכ
 ,לָאמ סכילטיא זַא ןוא ,ץסודרוה ןעגעק תוללק ןוא ןייװעג טימ ןעמָאנ סרעטומ
 .רעטעּפש ענייז ןופ רענייא דיילק ַא ס'מירמ ןעקנייש טגעלפ רעטָאפ רעייז ןעוו
 פד ןעלעװ תוכלמידגּב טָאטשנָא זַא ,ןעשַארטס וליפא יז ןעגעלפ ,ןעיורפ עגיד
 ,קעז ןוטנַא דלַאּב ןעזומ ןעיורפ עגיזָאד

 קראטש טָאה טײל עגווי יד ןופ רהיפפיוא רעגידרעּפָאה רעד םגה 4
 ןערהָאװעגנָא טינ ךָאנ ץלַא רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,גינעק םעד טגיהורמואעּב
 רע תעשּב ,לָאמ ןייא .געװ ןרעטעּב ַא ףיוא ןערהיפוצפורַא ייז גנונעּפָאה יד
 ןוא ךיז וצ ןעפורעג יז רע טָאה ,םױר ןייק ןערהָאפ וצ העדּב טַאהעג טָאה
 ײז טימ רע טָאה ךָאנרעד .ןעשַארטס טבורּפעג יז גינעק סלַא טשרעוצ טָאה
 אה בעיל ןעלָאז יז ,יז ןעװעג ריהזמ ןוא רעטָאפ סלַא רעכילדניירפ טדערעג
 עגידרעהירפ יד רַאפ ןייז וצ לחומ יײיז טגָאזעגוצ ןוא ,רעדירּב ערעייז ןעּב
 .ירב עדייּב ןעּבאה ףיורעד .ןרעסעּב אּבהל ףיוא ךיז ןעלעװ ייז בוא ,ןרעלהעפ
 ײז זַא ,ייז ןעגעק טרהיפ ןעמ סָאװ ,תוליכר רעצנַאג רעד ףיוא ןעזיװעגנָא רעד

 ןיוש ןענייז אפוג םישעמ ערעייז זַא ,ןעכירטשעגרעטנוא ןעּבָאה ןוא ,ןעגיל זיא |
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 גינעק רעד לָאז רעטציא .גנוגידייטרעפ רעייז ןעּבױלג לָאז ןעמ ידכּצ ,גונעג
 ,גנידצלַא רהעמ ןעּביולג טינ ןוא רעּביירט.תוליכר עלַא ייּב ליומ יד ןעכַאמרעפ
 לֹּכ ,גונעג ןייז ןעלעװ ייז ןעגעק סנעגיל םורָאװ .םהיא טלהייצרעד ןעמ סָאװ
 ןעבױלג ןירעד טעװ סָאװ ,רעצימע ןייז טעװ סע ןמז

 וצ תונעט עגיזָאד יד טימ טדנעװעג ךיז ןעּבָאה יז סָאװ ,םעדכרוד
 יד טגיטייזעב טנעמָאמ םעד ףיוא ייז ןעּבָאה ,ןעצרַאה ןעכילרעטַאפ סע'סודרוה
 רעד ףױא ןעטכיזסיוא ערעייז גירעיורט ןעװעג ןעגייז עּבָא רַאפרעד .הנּכס
 ךצמ ײז וצ האנש רעד ןעגעװ טסואורעד ךיז ןעּבָאה ײז תמחמ ,טפנוקוצ
 ןוא עטרעטיברעפ ןעװעג יז ןעגייז עדייּב ,ץסרוריפ רעטעפ רעייז ןוא ן'תימולש
 םורָאװ ,אנוש רעגיטכעמ ַא ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא סרויריפ .רענגעג עכילרחעפעג
 טַאהעג טָאה רע ;ןױרק ַא ןהָא רַאנ ,רעריגערטימ סע'סודרוה ןעוועג זיא רע
 .עג ךיא טָאה םהיא ןוא ,קעטנַאיַאמ םענעגייא ןייז ןופ הסנכה ןעטנעלַאט 0
 ןעװעג זיא סָאװ ןדרי טייז רענעי ףױא דנַאל ןעצנַאג ם'נופ הסנכה יד טרעה
 .עג המכסה ס'וסיק ץטימ ןךױא םהיא טָאה סודרוה ;רעדורּב ןייז ןופ הנתמ ַא
 ןעכַאמ וצ הנותח םהיא דובּכ םעד ןָאטעגנָא םהיא ןוא ךרַארטעט ַא רַאפ טכַאמ
 .רעטסעװש ַא סיורפ רענעגייא ןייז טימ ,עילימַאּפ העכילגיניק ןופ יורפ ַא טימ
 רעטכַאט עטסטלע ןייז ןעּבעג טלָאװעג טהיא גינעק רעד טָאה טױט היא ךָאנ
 ןיפַאלקש ַא וצ טפַאשּבעיל רעד רעּביא רָאנ ,ןעטנעלַאט 300 ןופ ןדג ַא טימ
 ןיא רעּבירעד .רעטכַאט סגינעק ןץטימ ךודיש םעד טלָאװעג טינ טרוריפ טָאה
 .ןייז טימ רעטכָאט ןייז טכַאמעג הנותח טָאה ןוא סעּכ ןיא ןערָאװעג סודרוה
 ,רעטרַאּפ יד ןעגעק המחלמ רעד ןיא ןעלַאפעג ךָאנרעד זיא סָאװ ,קינעמילּפ
 / ףע לײװ ,ןסרוריפ ןעגעק סעּכ ןיז טליטשעגנייַא סודרוה טָאה רעּבָא דלַאּב
 ,טייהקנארק-סעּבעיל ןייז טימ טנעכערעג ךיז טָאה

 טגהעג ןעמ טָאה ,טּבעלעג ךָאנ טָאה ןיגינעק יד תעשּב ,רעהירפ ךָאנ 6
 .ציא ,גינעק םעד ןע'מס'רעפ טלָאװעג ןעבַאה לָאז רע זַא ,ןץסרוריפ טגידלושעּב
 סודרוה םגה זַא ,ןעגנוגידלוׂשעּב לעיפ יװַא ןעּבילקעגנַא ךיז ןעבָאה רעבָא רעט
 ףוט.לכףוס רע טָאה ןעגעװטסעדנופ ,רעדורּב ןייז טַאהעג בעיל קרַאטש טָאה
 קרַאטש ןעמוקעּב טָאה ןוא ןעגנַאלק עגיזָאד יד ןיא ןעּבױלג ןעּבױהעגנָא טראפ
 ,ייז סָאװ ,ןעשנעמ הר עצנַאג ַא ןעגינײּפ טזָאלעג ט8ה רע יװ םעדכָאג ,ארומ
 .נָא ךיֹוא זיא--.גננרעושרעפ רעד ןיא ךיז ןעגילייטעב ם'ניא דושח ןעװעג ןענ
 ךיז רעגייא ןייק טָאה יז ןופ םגה .דניירפ עטוג סע'סרוריפ וצ הייר יד ןעמוקעג
 ,ץ'סודרוה ןעטיוט וצ ןַאלּפ רעטקעריד ַא ןעװעג זיא סע זַא ,ןעועג הדומ טינ
 םענייאניא ידכּב ,תונכה טכַאמ סרוריפ זַא ,טסואװרעד ךיז ןעמ טָאה ךָאד רָאנ
 .רעד ךיז ןעמ טָאה רעטייוו ,רעטרַאּפ יז ֹוצ ןעפױלטנַא וצ עטבעילעג ןייז טימ
 הנותח גינעק רעד יז טָאה טהיא טימ סָאװ ,ןַאמ .סע'תימולש ,רּבוטסוק זַא ,טסואוו
 ינוא ןייז רַאפ ןערָאװעג טיױטעג זיא ןַאמ רעטשרע רהיא יװ םעדכָאנ ,טכַאמעג
 .טנַא וצ ןַאלּפ סע'סרוריפ ןעציטשרעטנוא ליװ רבוטסוק רעד טָא- זַא--טּפַאשיירטעג
 םורָאװ ,ןעגנוגידלושעּב ןופ יירפ ןעּבילּבעג טינ זיא תימולש ךיוא רעּבָא .ןעפיול
 טימ הלּכ א ןערָאװעג ןיא ײז ֹוַא ,טגידלושעב יז טָאה סרוריפ רעדורּב רהיא
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 ןעװעג טא סָאװ ,תדבע גינעק ןעשיּבַארַא ם'נופ רעטלַאװרעּפ םעד ,ץסואעליס

 עגיָאד יד זַא ןעזיװעּב טָאה ןעמ םגה .ץסודרוה וצ ןענָאזעג ךילדנייפ. רהייז

 ,ןעפרָאװעגפױא רהיא טָאה סודרוה סָאװ ,עגירעּביא יד ךיוא יו ,גנוגידלושעּב

 טָאה ן'סרוריפ ךיוא .ןעוװעג לחומ רהיא סודרוה טָאה ןעגעווטסעדנופ ,תמא ןענייז

 עג םהיא טָאה ןעמ עכלעװ ןיא ,םיאטח יד ןופ ןעכָארּפשעג יירפ גינעק רעד

 : .טגידלושעּב טַאה

 ןײלַא ץרדנסּכלַא רעּביא ןעּבילקעגפיונוצ סערַאמכ יד ךיז ןעּבָאה ױזַא 7

 םיסירס ענייז ןעשיווצ ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעצנַאגניא ןעסַאגעגסױא ךיז ןעּבָאה ןוא

 ןעמ יװ ,טצַאשעג ךיוה רהייז טָאה רע עכלעװ ,יירד טַאהעג גינעק רעד טָאה

 ןעּבָאה יז תונמתה ַא רַאפ סָאװ ,ןופרעד ןיוש ןהייטשרעפ טנָאקעג סָאד טָאה

 .רעד טגעלפ רערעדנַא רעד ,םיקשמה רש ַא ןעוועג זיא רענייא רעד .טַאהעג

 רע תעשּב ,גינעק טעד ןענעידעּב טגעלפ רעטיוד רעד ןוא ,שיט םוצ ןעגנַאל

 סגינעק םעד ןופ טיי טינ ןעפָאלש טגעלפ ןוא ,ןעפָאלש ןעגייל ךיז טגעלפ רע

 ,וצרעד .ןעגיואוועּב תונּתמ עּפיורג ךרוד רדנסּכלַא טָאה יירד יד טָא ,רעגעלעג

 ןוא ןערָאװעג רהָאװעג םָאד זיא גינעק רעד .הואּת ןייז רַאפ ןענעיד ןעלָאז יז -

 ךיז דלַאּב יז ןעּבָאה ייּברעד ,םייונע רעטנוא ןעשרָאפסױא ייז טזָאלעג טָאה

 רדנסּכלַא עכלעװ טימ ,תוחטבה יד טגָאזעגסױא ךיוא ןעּבָאה ןוא ןעװעג הדומ

 רהעמ ןיוש יז ןעּבָאה ן'סודרוה ןופ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טרהיפרעפ יז טָאה

 יד ךיז טּברַאפ סָאװ ,הטוש רעטלַא ןַא זיא רע םורָאװ ;ןעפָאה וצ סָאװ טינ

 טימ ןעטלַאה ייז ןעלָאז רעסעּב .גנוי רַאּפ ןעטלַאה םהיא לָאז ןעמ ידכּב ,,רָאה

 ןעּפַאכנײרַא ןעליו סרעטָאפ ןייז ןעגעק אפוג רע טעװ ןעכיג ןיא םורָאװ ,םהיא

 עטוג ענייז ןוא ,ןעפָארטשעּב םיאנוש ענייז רע טעװ טלָאמעד ןוא ,הלשממ יד

 ןענייז דוסּב .ךייר ןוא ךילקילג ןעכַאמ ,ייז ןעמעלַא רַאפ רעהירפ ןוא ,דניירפ

 עגירעדינ ןוא עכױה יד ןוא ,דצ ןייז ףיוא הכולמ רעד ןופ םילודג יד ןיוש

 ,םהיא טימ ןעגנולמַאזרעפ הקיּתשּב ןעּבָאה ןעריציפָא

 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעקָארשעגרעּביא גינעק םעד ןעּבָאה דייר יד ָאטָא 8

 ןעפָא סע ןעצונוצסיױא טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טגעװרעד טינ וליפַא טָאה רע

 ,טענָאיּפש טכַאנ ייּב ייס ןוא גָאט ייּב ייס טקישעג רע טָאה רעּבָא רַאפרעד

 ןוא ןָאטעג ןערָאװעג זיא סע סָאװ ,גנידצלַא ןעגנַאגרעד רע זיא יז ךרוד סָאװ

 טרָא ןפוא טזומעג טָאה רעד ,דשחַא ןעלַאפעג זיאס ןעמעװ ףיוא .טדערעג

 ןערָאװעג לופ זיא ץַאלַאּפ .רעכילגיניק רעד ןוא ,ןעּבעל ןייז טימ ןעלהָאצעּב

 ןערעלקסיוא טגעלפ רעכילטיא םורָאװ ,סנעכערּברעפ עטסכילקערש יד טימ

 .ץפיױא ןעגנײרּבפױורַא רָאנ טנָאקעג ןעּבָאה האנש ןוא תועשר סָאװ ,ן'תוליכר

 ףיוא סעּכ ןעגיטשרָאדטולּב סגנינעק םעד ןעצונסיוא ןעגעלפ ךסא ןוא ,קנַאדעג

 ןוא ןעּבױלג ףֹּכּת ןעמ טגעלפ סנעגיל יד .רענגעג ערעייז ןעדָאש ןוט וצ

 ןיוש זיא ,טדערעגסיוא ןערעװ טנָאקעג טָאה גנוגידלושעב יד יװ ,רעכיג טעמּכ

 זיא סָאװ ,רעד טגָאלקעגנָא ןערעװ טגעלפ וליּפַא לָאמטּפָא ,ףָארטש יד ןהעשעג

 סימ םעגייאניא טּפָארטשעּב ןערעװ טגעלפ ןוא ,רעגָאלקנָא ןעוװעג ןילַא טשרָאקָא

 .עד ןעּבעל ןייז רַאפ טעיגאדעג טָאה גינעק רעד יװ תויה םורָאװ .ןּברק ןייז

 ,גנוכזרעטנוא עגנַאל ןייק ןעכַאמ טלָאװעג טינ רע טָאה רעּביר
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 רע וַא ,ןערָאװעג טרעטיּברעפ ױזַא טימעג סגינעק םעד .זיא ףוס.לּכ-ףוס
  רדָאנעג טימ רהעמ ןעקוק טינ ןעשנעמ עטסגידלושמוא יד ףיוא וליפא טגעלפ
 ַא .טײקזייּב טימ ןהייגעּב ךיז רע טגעלפ דניירפ עטוג ענייז טימ וליפַא ןוא
 ןעמעװ ןוא ,ץַאלַאּפ ןיא םהיא וצ ןעמוק ֹוצ טינ טגָאזרעפ רע טָאה ייז ןֹופ ךס
 ןעגידיילעּב רע טגעלפ םעד ,דנַאה ןייז טימ ןערהירנָא טרָאטעג טינ טָאה רע
 ,רעטרעװ טימ

 .סיוא טָאה רטּפיטנַא ,ץרדנסּכלַא וצ קירוצ ןערהעקמוא טציא ךיז רימָאל
 ענייז עלַא ךיז םורַא ןעּבילקעגמורַא טַאה ןוא עגַאל עטכעלש ןייז טצונעג
 .ץתוליכר יילרעילּכ טרעלקעגסיוא טָאה ןוא ,עדנַאּב ענעסָאלשעג ַא יװ ,םיבורק
 ַאזַא ןעלַאפעג גינעק ץפיוא זיא סנעגיל ס'רטּפיטנַא ןופ ןֹוא .םהיא ןעגעוו
 ץרדנסּכלַא טהעז רע זַא ,ןעטכודסיוא גידנעטש ךיז טגעלפ םהיא זַא ,קערש
 ןעסייהעג רע טָאה רעּבירעד .דנאה רעד ןיא דרעווש ןעזיולּב ַא טימ ךיז רַאפ
 :עגוצ רע זיא ךָאנרעד ןוא ,ןעטייק ןיא ןעדימש ןוא ןעּפַאכ גנולצולּפ םהיא
 .עג ןענייז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .םיברוקמ ענייז ןעגינייּפ וצ ןעטָארט
 ןעּבָאה יז סָאװ ,טגָאזעגסױא טינ טשינרָאג ןעּבָאה ןוא ,גידנעגייווש ןעּברָאטש
 וצ ןעגנואוצעג יז ןעּבָאה םיונע יד סָאװ ,רעּבָא עגינעי יד .טסואועג טינ
 רעדורּב ןייז טימ םענייאניא רדנסּכלַא זַא ,טגָאזעגסױא ןעּבָאה ,ןעגיל ןעגָאז
 ףיוא רָאנ ןעטרַאװ ייז ןוא גינעק םעד ןעטיוט וצ ןַאלּפַא ןעכַאמ לוּבוּתסירַא
 .רעד ןעפױלטנַא וצ ןוא געיעג ַא ףיוא םהיא ןע'גרה וצ ידכּב ,טייהנעגעלעג ַא
 ץפיוא טגיילעג ּפַאנק ךיז ןעּבָאה סָאװ -- תואדוה עכלעזַא ןיא .םיור ןייק ךָאנ
 גינעק רעד זיא -- שינעקערש.טיוט ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ייז תמחמ ,לכש
 טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעדירפוצ ןעװעג זיא ןוא ןעּבױלג וצ ןעװעג ןרעג
 סָאד זַא ,טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה'ס לייוו ,הסיפּת ןיא ןהוז ןייז טצעזעגנײרַא
 | .גיד'רשוי זיא

 . ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ:ןואףניפ
 ,ן'סודרוה טימ ן'סרוריפ ןוא ן'רדנסּפלַא ןעשיװצ םולש רעדיװ טכַאמ סיוליכרא

 .ןעכַאמוצרעּביא ךילגעממוא זיא סע זַא ,ןהעזעגנייֵא טָאה רדנסּכלַא זַא 1
 ןעלעטשוצנייַא ךיז טסיירד ןעסָאלשעּב רע טָאה ,גנוגייצרעּביא סרעטָאפ םעד
 ענייז ןעגעק רעכיּב רעיפ ןעּבירשעגנָא רע טָאה םעד ּבעילוצ .הנּנסַא ןיא-

 רָאנ ,ןַאלּפ ןעשירעכערּברעפ ןייז ןיא ןעװעג הדומ עקַאט טָאה רע ואוו ,םיאנוש
 ,רענגעג ענייז ןופ בור רעטסערג רעד זַא ,ןעזיװעגנָא ךיוא רע טָאה ךיילגוצ-
 יד טָא .גנורעוושרעפ ןייז ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ ,תימולש ןוא סרוריפ סרעדנוזעּב
 יד ןעגעק ןעגָאלקנָא עטסרעווש יד טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעכיּב עגיזָאד
 ,דנעה סגינעק םעד ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןענייז ,ןענָאזרעּפ עטסגיטכעמ

 ןיא סָאװ ,רחעװש ס'רדנסּכלַא ,סוליכרַא זיא טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא
 ,וקעגנָא ,רעטכַאט ןוא םעדייא ןייז ןופ לרוג ץ'רעּביא טגרָאזעּב קרַאטש ןעוועג
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 .לעה ןעטקישעג רהייז ַא רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע ,הדוהי דנַאל ןיא ןעמ
  ןעדנעװוצּבָא תואמר ךרוד ןענַאטשרעפ טָאה רע תמחמ ,טיונ רעד ןיא רעפ
 .וצ ןײרַא זיא רע רָאנ יװ םורָאװ .גינעק םעד דצמ ןעוועג זיא סָאװ ,הנּכס יד
 .רעדינ ןיימ ,רע זיא ואוו, :רעטרעו עדנעגלָאפ ןעפורעגסיוא רע טָאה ,ן'סודרוה
 ןעגרה ליװ סָאװ ,חצור םעד ןעניפעג ךיא ןָאק ואו ןוא ,םעדייא רעגיטכערט
 !דנעה ענעגייא עניימ טימ ןעטלַאּפשעצ ּפָאק ןייז לעװ ךיא ןוא --- רעטָאפ ןייז
 םורָאװ .ןַאמ ןלעדייא רהיא טימ םענייאניא ן'רטּפ ךיא לעװ רעטכָאט ןיימ ךיוא
 .עווטסעדנופ ,רענעלּפ ענייז ןיא לײטנָא ןייק ןעמונעג טינ וליפַא טָאה יז ּביוא

 .עג הנותח טָאה יז סָאװ ,םעדכרוד דובּכמוא ןַא רהיא ףיוא ןעלַאפעג זיא ןעג
 וד סָאװ ,וד סָאװ ,רעּבירעד ךָאנ ךיא זומ ןרעדנואוו !,ןעשנעמ ַאזַא טימ טַאה
 סָאװ ןוא דלודעג לעיפ ױזַא סױרַא טזײװ ,הנפס ןיא גידנעטש טסהייטש
 ןופ רעהַא ןעמוק וצ טלײַאעג ךימ ּבָאה ךיא תעשּב ,ללכּב ךָאנ טּבעל רדנסּפלֲא

 ןעניפעג ןיוש םהיא לעװ ךיא זַא ,טניימעג ,ךיז טהייטשרעפ ,ךיא ּבָאה ,איקטוּפק
 ןיימ ץטּפשמ םענייאניא ריד טימ ןעפרַאד רָאנ לעװ ךיא זַא ןוא טיוטעג גנַאל
 ןוא ריד וצ גנוטכַא סיוא יורפ ַא רַאפ ןעּבעגעג םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעטכַאט
 טסעװ וד ּבױא ןוא ,ןעסילשעב עדייּב סע רימ ןעזומ רעטציא .סוחי ןייד וצ
 ריד טָאה סָאװ ,ןהוז םעד ןעּפָארטשעּב וצ ךַאװש וצ ןעלהיפ ךיז רעטָאפ סלַא
 ןוא ,ןעלָאר יד טימ ןעטייּב ךיז} רימָאל טלָאמעד ,ןעּבעל סָאד ןעמענ טלָאװעג

 "סעּכ סנרעדנַא םעד ןעמענרעּביא טעװ רענייא

 ךיז ןענַאטשרעּפ סױליכרַא טָאה רעטרעװ עגידנעגנילק עגיזָאד יד ךרוד 2

 טימ ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה הליחּתכל סָאװ ,ץסודרוה וצ ןעכַאמוצוצ לעסיּב א

 יד ןענעייל וצ ןעּבעגעג םהיא סודרוה טָאה דלַאּב ןוא ,סנעטייוורעד ןופ םהיא

 רע טָאה לעטיּפַאק ןעכילטיא ייּב ןוא ,ןעּבירשעגנָא טָאה רדנסּכלַא סָאװ ,רעכיּ

 יד .טלַאהניא םעד םענייאניא םהיא טימ טקוקעגרעּביא ןוא טלעטשעגּבָא ךיז

 ,ןַאלּפ ןייז ןערהיפוצסיוא ידכּב ,טצונעגסיוא סױליכרַא טָאה טייהנעגעלעג עגיזָאד

 ,ןעשנעמ יד ףיוא דלוש יד ןעפרָאװעגפױרַא רע טָאה דייהרעטקרעמעּבמוא ןוא

 .ןץסרוריפ ףיוא סרעדנוזעּב ןוא ,רוּבח ם'ניא ןעפורעגנָא ןענייז סָאװ

 ןעּבױלג וצ ןעּבױהעגנָא טָאה גינעק רעד זַא ,טקרעמעּב טָאה רע רָאנ יװ |
 יצ ןעשרָאפסױא ןעזומ רימ, :טגָאזעג ױזַא םהיא וצ רע טָאה ,דייר ענייז ןיא
 רַאפ ןעצענ טײרּפשעגסױא ןעשנעמ עגיטכערטרעדינ לעיפ יד רשפא טינ ןעבָאה
 יד טכַאמעג ריד ןעגעק טָאה רע טינ ןוא ,ןעשנעמ ןעגנוי ם'נופ סיפ יד
 לָאז רע סָאװ רַאפ ,דוסי ןייק ָאטינ ןיטולחל זיא ךילטנעגייא טורָאװ ,רענעלמ
 .עק ַא יװ ,דובּכ טָאה רע תעשּב ,ןעכערּברעפ ַאזַא ןיא טגידניזרעפ ןעּבָאה ןיז
 ןענייז רשפא .ןיורט םעד ןע'שרי וצ טכיזסיוא ןַא ןַאהרַאפ זיא םהיא ייּב ןוא ,גינ
 .גיניזטכיל עכילדנעגוי ןייז טצונעגסיוא ןעּבָאה סָאװ ,רערהיפרעפ ןעוװעג סָאד
 עגנוי זיולּב טינ ּפעק יד ןעהיירדרעפ סלָאמטפָא ןענָאק ןעשנעמ עכלעזַא .טייק
 תוחּפשמ עגיד'סחוימ הרצ ַא ןיא ןעפרַאװנײרַא ןוא ,טייל עטלַא ךיוא רָאנ ,טייל
 ."תוכולמ עצנַאג ךיוא ןוא

/ 

-- 102 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 רהעמ סָאװ ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפעג ץ'סודרוה ןענייז תורבס עגיזַאד יד 3

 ןייז ןערָאװעג רעקרַאטש זיא ,ןעזָאלעגכָאנ טָאה ץ'רדנסּכלַא ןעגעק סעּכ ןייז

 .עג טדערעג רקיע רעד זיא ,םהיא ןעגעװ סָאװ ,ץסרוריפ ןעגעק גנורעטיּברע

 רעד זַא ,טקרעמעּב טָאה רעטצעל רעד זַא ןוא .רעטיּב רעיפ יד ןיא ןערָאװ

 ןעסיורג ַא ןעמוקעּב טָאה סױליכרַא זַא ןוא םהיא ןעגעק טגערעגפיוא זיא גינעק-

 ןייז ןופ טגָאזעגּבָא ןעצנַאגניא ךיז גנוטער ןייז ּבעילוצ רע טָאה ,סולפנייַא

 ,ןפוא ןעכילרהע ןַא ףיוא ןעװעטַאר טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע לייוװ ,ץלָאטש

 ףליה טכוזעג ןוא ץױדנסּכלַא טימ ךיז טריסערעטניא טינ רהעמ ןיוש טָאה רע
 .געמ ןייק טיג טניפעג רע זַא ,טרעלקרעד םהיא טָאה סױליכרַא ,ץסױליכרַא יי

 ןַאהרַאפ ןענייז םהיא ןעגעק תמחמ ,הנּכס ןופ םהיא ןעװעטַארוצסױרַא טייקכיל
 ןעמענ טלָאװעג טָאה רע זַא ,רָאלק ןעזייוועב סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב לעיפ ױזַא

 ןיא ןַאמ ןעגני םעד טכַארּבעגנײרַא טָאה רע זַא ןוא ןעּבעל סָאד גינעק םעד

 ךיז ןעגָאזוצּבָא ךיז ייּב ץלעופ לָאז רע ןעדייס ;עגַאל רעטכעלש רעגיטציא ןייז

 ןעמ עכלעװ ןיא ,תולוע עלַא ןיא ךיז ןייז הדומ ,תואמר ןוא סנעגיל עלַא ןופ
 ףיוא גידנענייז ךמוס ךיז ,הליחמ ן'סודרוה ייּב ןעטעב ןוא ,םהיא טגידלושעב-

 ידכּב ךֹוט גנידצלַא ,סױליכרַא ,רע טעװ לַאפ םעד ןיא .עּבעילרעדורּב ןייז

 | .ןעפלעה ֹוצ םהיא

 ךָאנ ןעקעװרעד וצ ידכב ןוא ,ןעװעג םיּכסמ ףיורעד טָאה סרוריפ 4

 ץסודרוה ןעלַאפעג זיא ןוא רעדיילק עצרַאװש ןַאטעגנָא רע טָאה ,תונמחר רהעמי

 לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא רע טָאה ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ .סיפ יד רַאפ
 ךיז טָאה ןוא ,ןָאטעג לָאמ ןייא טינ ןיוש סָאד טָאה רע יװ ,ןייז לחומ םהיא
 עקַאט זיא סָאװ ,שנעמ רעגידניזַא עקַאט זיא רע זַא ,ןעװעג הדותמו הדומ:

 רע טָאה ךיילגוצ רָאנ ,רָאפ םהיא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,תוריבע עלַא ןיא גידלוש
 .עג םהיא טָאה יורפ ַא וצ הואּתַא סָאװ ,רעבירעד טרעמָאיעג ןוא טגָאלקעג
 ,עגושמ טכַאמ;

 טכַאמעג טָאה רע זַא ,סָאד טרהיפעגסיוא טָאה טסױליכרַא יװ םעדכָאנ

 רע טָאה טשרע טלָאמעד -- ןײלַא ךיז ןעגעק תודע ןוא רוגיטק ַא רַאפ 'טרוריפ:

 ,ךיא ךיוא, .סעּכ ןיז ןעליטשוצנייֵא ןוא ץסודרוה ןעטעּב וצ ןעכױהעגנָא

 'רע ךָאנ ןָאטעגנָא רימ טָאה סָאװ ,רעדורּבַא טַאהעג ּבָאה ,טגָאזעג רע טָאה
 ןופ ץעזעג םעד רעכעה ןעטלַאהעג ךיא ּבָאה ןעגעווטסעדנופ רָאג ,תורצ ערעג

 ,תוכולמ ןיא ךױא םורָאו .המקנ רעד ןופ ץעזעג םעד רעדייא ,רוטאנ רעד

 ןופ טייקרעװש רעד תמחמ ,גנירג ףיוא ןעמוק ,סרעּפרעק עסיורג ןיא יװ טקנופ
 'ןעמ רָאנ ,ןעדיימסיוא טינ יז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעריוושעג ,ןעלייט ערעדנוזעּב יד
 | .ןעלטימ עכייוו ךרוד ןעלייה ייז זומ:

 ץסױליכרַא ךיז טָאה תונעט עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא עכלעזַא ךרוד 5

 טָאה אפוג רע רָאנ .ןסרוריפ ןעגעק סעּכ סע'סודרוה ןעכַאװשוצּבָא ןעּבעגעגנײַא:

 טָאה ןוא ן'רדנסּכלַא ףיוא סעּכ ןעגיטש'רמולּכ ןייז רַאפ ןעטלַאהעג טסעפ ךָאנ ךיז

 ןעמענ ןוא םהיא טימ ןע'טג רעטכָאט ןייז ליװ רע זַא ,ןעװעג עידומ וליפַא
 טָאה ןײלַא רע זַא ,טייװ ױזַא ןעגנַאגרעד סודרוה זיא ףוס-לּכ.ףוס .ךיז טימ יז
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 .תומחלמ עשידיא יד

 לָאז רע ,ןסוליכרַא ןעטעבעג טָאה ןוא ןַאמ ןעגנוי ן'רַאפ טלעטשעגנייא ךיז
 ,טרעפטנעעג ךילדניירפ סױליכרַא טָאה ףיורעד .ןַאמ רהיא ייּב ץַאריפַאלג ןעזָאל
 טימ ץַאריפַאלג ןעכַאמ ֹוצ הנותח גינעק ןופ תושר ןיא רעּביא טזָאל רע זַא/

 ףייק םהיא טרַא סע םורָאװ .ץרדנסּכלַא טימ טינ רָאנ יּבַא ,ליװ רע ןעמעוו
 . ײקע סָאװ ,ןעגנוהיצעּב עטוג יד ןעּביײלּב ןעלָאז סע זַא ,סָאד יװ ,ױזַא טינ ךַאז
 .,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה סודרוה רָאנ .ץסודרוה ןוא םהיא ןעשיווצ ןעריטסיס
 רענעיּביוא ,דנַאה סע'טיױליכרַא ןופ הנּתמ ַא יװ ,ןהוז ןייז ןעמעננָא טעװ רע זַא
 *ניק טימ טשנעּבעג ןיש ךָאד ןיא סָאװ ,קלָאפרַאּפ םעד ןעדיישעצ טינ טעװ
 יז ןמז לּכ ןוא ,ןַאמ רהיא ןופ טּבעילעג ךילטרעצ  ַאריפַאלג זיא ךיוא .רעד
 .עשלַאפ עכלעזַא ןופ ןעטיהּבָא סיװעג םהיא יז טעװ ,םהיא ייּב ןעּביילּב טעװ
 .נײרַא גנירג ןעמ ןָאק ,םהיא ייּב ןעמענּבָא יז ןעמ טעװ רעּבָא רעמָאט .טירש
 ם'נופ ןעדיירפ יד ןעלהעפ סע זַא םורָאװ ;שואי ןיא ןַאמ ןעגנוי םעד ןעּביײרט
 ןעטלַאהוצנייַא ךילגעמ רהעמ טינ ןיוש ןיא טלָאמעד ,ןעּבעל-ןעילימַאפ ןעליטש
 .ןעבעגעגכָאנ ףוס-לּכףוס סױליכרַא טָאה רעטציא .דנעגוי רעד ןופ טעּפמיא םעד
 'ףעדיװ טָאה ןוא ץרדנסּכלא ןעגעק סעּכ ןעגיטש'רמולּכ ןייז טליטשעגנייַא טָאה
 עג ףיסומ טָאה רע רָאנ .רעטָאפ ןייז טימ ןַאמ.-ןעגנוי ןעשיווצ טכַאמעג םולש
 ךענַאק לָאז רע ידכּב ,םיור ןייק ןעקיש םינּפ לֹּכ לע םהיא זומ ןעמ זַא ,ןעוו
 ץלַא ןעגעוו ןעסיו וצ ןעּבעגעג ןיוש טָאה אפוג רע םורָאװ ; רסיק ץטימ ןעדייר
 | .ףעירּב ַא ךדוד ן'סוטסוגװַא

 .ַארעג ןוא לָאר ןייז ףוס םוצ זיּב טלעיּפשעג סױליכרַא טָאה טימרעד 6
 ךוא תוחמש עסיורג טכַאמעג ןעמ טָאה םולש םעד ךָאנ ,םעדייא ןייז טעװעט
 יעג דּבכמ םהיא סודרוה טָאה ,ןערהָאפעגּבָא זיא סױליכרַא זַא ןוא ,ןעטיײצלָאמ
 ,תובוט םִינבֲא טימ טצוּפעּב ,לוטש םענעדלָאג ַא ,ןעטנעלַאט גיצעּביז טימ ןעוו
 רע טָאה עטיווס ןייז ךיוא .סיכינַאּפ ןעמָאנ ץטימ שגלּפ ַא ןוא םיסירס עכילטע
 םעד ץ'סױליכרַא ןעּבעגעג ןעּבָאה תונּתמ ערעייט ךָאנ .תונּתמ עגיסַאּפ ןעּבעגעג
 ;טימ סודרוה טָאה ךָאנרעד .ןעסייהעג יז טָאה סודרוה יװ טיול ,םיבורק סגינעק
 ,איכויטנַא זיִּב טיילעּב םהיא טייל ע'בושח עלַא

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-ןוא:סקעז
 ןהיז ס'מירמ ס'רסמ'רעפ סעלקיריוא

 'זיא סָאװ ,שנעמ ַא הדוהי דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ דלַאּב
 -ָאד רעד ןוא .סױליכרַא רעדייא ,גנייג ענעּבירטעגכרוד ןיא רעטינעג ךָאנ ןעועג

 -סױליכרַא סָאװ ,םולש םעד טשינ וצ טכַאמעג טָאה רע סָאװ יד אל שנעמ רעגיז
 'ם'ניא גידלוש ןעװעג ךיוא זיא רע רָאנ ,ץרדנסּכלַא תבוטל טלעטשעגנייַא טָאה
 .יסעלקיריוא ןעמָאנ ץטימ רעינָאמעדעקַאל ַא ןעוועג זיא סָאד .גנַאגרעטנוא סנעצנירּפ
 -יק עשידיא סָאד ןיא טרהיפעג םהיא טָאה דלעג ךָאנ הקושּת ע'סואימ יד טָאװ
 ןייז רַאפ ןילק וצ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה דנַאלנעכירג יװ םעדכָאנ ,ךיירגינ
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 תומחלמ עשידיא יִד

 םהיא ידכּב ,תונּתמ עדנעצנעלג טכַארּבעג רע טָאה ן'סודרֹוה ,טסול.סגנודנעוושרעפ
 עקַאט ףּכיּת ןוא ,ןעקעווצ ענייז וצ םעדכרוד ןעכיירגרעד ןוא ךיז וצ ןעהיצוצוצ
 טרעװ רהעמ ךס ַא ןענייז סָאװ ,תונּתמ קירוצ ן'טודרוה ןופ ןעמוקעּב רע טָאה
 רע ,הנּתמ רענייר רעד טָא טימ ןעדירפוצ ןעוועג טינ ךָאנ זיא רע רָאנ .ןעוועג
 ,טולּב ךרוד דסח סגינעק םעד ןעפיוקנייַא ךיז זומ רע זַא ,טנעכערעג טָאה

 .לֵאפ ןוא דייר.הפיגח ךרוד ץ'טודרוה וצ טכַאמעגוצ ךיז רע טָאה לּכ םדוק
 ךוא .רעטרעװ ענייש טימ ןעּבעגוצרעּביא ןענַאטשרעּפ טָאה רע סָאװ ,ןעּבױל עש
 ןהעשעג זיא סָאד ןוא - רעטקַארַאכ סגינעק ן'טימ טנַאקעּב טוג ךיז טָאה רע זַא
 ןעוװעג זיא ץסודרוה סָאװ ,גנידצלַא ןָאטעג ןוא טדערעג רע טָאה -- ךיג רהייז
 .טנעהָאנ סע'סודרוה ןופ רענייא ןערָאװעג דלַאּב רע זוא ןפוא ַאזַא ףיוא . .ןעלעפעג
 ןייז ךיוא יװ סודרוה :עלַא ןענייז רענַאטרַאּפס ַא טימ יװ ןוא ,דניירפ עטס
 ףיז ,ןײלַא דנַאלרעטַאפ ןייז ןעגעװ ןופ ןױש ,ןעדיא עלַא ןוא ףיוה רעצנַאג
 ,םהיא טימ טוג ןעגנַאגעּב

 טרָא ןעקנארק םעד טקרעמעּב טָאה סעלקיריוא רעגיזָאד רעד רָאנ יװ 2
 רעדירּב יד ןעשיװצ טפַאשדנייּפ יד טסייה סָאד ,עילימַאּפ רעכילגיניק רעד ןופ
 .סיױרַא ךיז רע טָאה-- ,ןהיז יד וצ ךיז ןעטלַאהרעפ ןעכיילג-טינ סרעטָאפ םעד ןוא

 זַא ,טלעטשרעפ ךיז טָאה ןוא דניירפ רעטלַא ןַא סע'סױליכרַא זיא רֹע זַא ,טלעטשעג

 ןעװעג ןיוש רע זיא רעּבָא טייצ רעּבלעזרעד ןיא .ן'רדנסּכלַא וצ גיצניגטוג זיא רע
 רע טָאה טייהנעגעלעג רעד ייּב ןוא ץ'רטּפיטנַא ייּב טסַאג טלַא ןעמונעגּפױא
 ןעטנָאמרעד םעד רעּביא ןיוש ,בגַא ,םהיא טָאה רדנסּכלַא ,יורטוצ ןייז ןענואוועג

 רעדורּב ןייז וצ ךיוא ןוא ,דניירפ ןרעכיז ןעטלַא ןַא יװ ,ןעמונעגנָא ףֹּכיּת םעט

 .עיּפש טנָאקעג טָאה רע .ןע'פנח'וצרעטנוא ךיז ןענַאטשרעפ רע טָאה ן'לוּבוּתסירַא
 .גזעּב ַא ףיוא ןעמוקעגייּב רע זיא ןעכילטיא זַא ױזַא ,ןעלָאר ענעדיישרעפ ןעל
 ןעגעק ,ן'רטּפיטנַא ןופ ןעגנודעג ןעװעג רע זיא רעּבָא רקיע רעד ,ןפוא ןרעד
 .רָאפ טכַאמעג רע טָאה ן'רטּפיטנַא .דגוּבַא ןעװעג רע זיא רעּבָא ץרדנסּכלַא

 ךיז ןעּבעג ,ץנירּפ רעטסטלע סלַא ,רע טזָאלרעד .ױזַא יװ ,רעּבירעד ןעפרואוו
 טכער ענייז ןעכַאמ וצ לט יװ ןעסיוא טינ רהעמ ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא

 סניגינעק ַא ,רע סָאװ ,ןעפרָאװעגרָאפ רע טָאה רעדיוװ ן'רדנסּכלַא . ,ןיורט ן'פיוא

 .ַאוַא ץסױליכרַא ןופ וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא סרעטכָאט ַא טגינעק ַא ,ןהוז ַא
 יורפ רעכילרעגריּב ַא ןופ ןהוז א זַא ,ןעזָאלוצ סָאד רע ןַאק ױזַא יו -- ,עציטש

 | .ןיורק יד ןע'שרי לָאז

 .ירעד ,ן'סיוליכרַא ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז טָאה סעלקיריוא יװ תויה ןוא

 ךוא ,ץעװ לעּב רערעכיז ַא םהיא רַאפ זיא רע זַא ,טניימעג רדנטּכלַא טָאה רעב
 ,ץרטּפיטנַא רעּביא גיצרַאהנעּפָא םהיא רַאפ ןעגָאלקעּב זיולּב טינ ךיז טגעלפ
 טָאה סָאװ ,סודרוה זַא ,גנוקרעמעּב יד טגָאזעגסױרַא לָאמַא ךיֹוא טָאה רע רָאג
 יז ייּב ןעמענוצּבָא ןופ ןעטלַאהּבָא טינ ךיוא ךיז טעװ ,רעטומ רעייז טע'גרה'רעד
 רעד ןופ ןהיז יד סלַא דָארג טכער יײז ןעֶּבָאה םהיא ףױא סָאװ ,ןיורט םעד
 ,לעטשנָא םעד ןעכַאמ סעלקיריוא טגעלפ דיר עגיזָאד יד ףיוא ,רעטומ דעגיזָאד
 ףיוא ןעמוקעּבסױרַא טָאה רע רָאג יװ ,ןץ'רדנסּכלא ףיוא תונמחר סיורג סע טָאה רע יװ
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 תומחלמ עשידיא יד

 ןעגָאװצסױרַא טרהיפרעפ ןעדייּב יז טָאה ןוא תונעט עכילנהע ץ'לוּבותסירַא יי
 .עגעגרעּביא דוס םעד דלַאּב רע טָאה -- ,רעטָאפ רעייז ןעגעק טייקנעדירפוצנוא
 ,השעמ עטכַארטעגסױא יד ןעװעג ףיסומ רע טָאה ייּברעד ןוא ץ'רטּפיטנַא ןעּב
 םהיא ףיוא ןעלַאפוצנָא טיירג ןענייז ןוא ןע'גרה וצ םהיא ןענַאלּפ רעדירּב יד זַא
 | ,רהעוועג .עזיולּב- טימ

 יַאד יד רַאּפ תונּתמ עכייר ץ'רטּפיטנַא ןופ ןעמוקעּב טָאה רע יװ םעדכָאנ
 / ,ןעגיוא סע'טודרוה ןיא ץ'רטּפיטנַא ןעּביױהעגפיוא קרַאטש רע טָאה ,תועידי עגיז
 רע טָאה םעדכרוד ןוא ,טגָאלקעגנָא רע טָאה רעּבָא לוּכוּתסירַא ןוא ץ'רדנסּכלַא
 ןעװעג יֹזַא זיא השעמ יד ןוא .,גנַאגרעטנוא רעייז ןעטיירגוצוצ טּבערטשעג
 הנּתמ סלַא זַא ,םהיא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ץסודרוה וצ ןעמוקעג זיא סעלקיריוא
 יג םעד רַאפ קנַאד סלא ןוא ,ןָאטעג םהיא טימ טָאה רע סָאװ ,סטוג יד רַאֿפי
 סָאד ןעװעטַאר םהיא רע ליװ ,טַאהעג םהיא ייּב טָאה רע סָאװ ,םענפיוא ןעט
 ןוא ,גינעק םעד ןע'גרה וצ דרעװש יד טפרַאשעגנַא זיא גנַאל ןיוש .ןעבעל
 ,סעלקיריוא ,רע רָאנ .טקערטשעגסיוא םהיא ןעגעק זיא דנַאה עטכער ס'רדנסּכלַא
 זיא רע תמחמ ,לַאפנָא ם'נופ גנורהיפסיוא יד ןעטלַאהוצּבָא ןענַאטשרעפ טָאה
 טגעלפ רדנטּכלַא ,גנורעושרעפ רעד וצ רבח סלַא ןענַאטשעגוצ םינּפל ךיוא
 םהיא טרעהעג סָאװ ,ןיורט ַא ףיוא ןעציז וצ גונעג טינ זיא ץסודרוה זַא ,ןעגָאז
 .רעד יז טָאה רע יװ םעדכַאנ ,הכולמ סרעטומ רעייז ןעלקערּבעצ וצ ןוא ,טינ
 רעד טָא ,רזממ ַא לָאז ןיורק יד ןע'שרי זַא ,ךיוא ךָאנ ליװ רע רָאנ ,טע'גרה
 ןיא סָאװ ,ךיירגיניק סָאד ןעּבעגקעװַא ליו רע ןעמעוו ,רטּפיטנַא רענעטלָאשרעּפ-
 ןייז םקונ ךיז טעװ ,רדנטּכלַא ,רע רָאנ .סעדייז ערעייז ןופ ייז רַאפ ןעּבילּבעג
 רָאט רעטָאפ ַאזַא ןופ דנעה יד ןופ םורָאװ ;טיױט ס'מירמ ןוא סע'סונקרוה רַאפ
 טינ טהייג ,סנעגירעּביא .גנוסיגרעפטולּב ןהָא טפַאשרעה יד ןעמעננָא טינ רע
 רעֶנעי רעדָא רעד ךרוד ןערעװ טציירעגפיוא טינ לָאז רע סָאװ ,גָאט ַא ייּברַאפ
 .טהיירדרעפ ןערעװ טינ לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא סיוא טינ טדער רע ןוא ,הּכס
 ןהָא טהיא ןעמ טלעדיז טלָאמעד ,סוחי סנרעדנַא ןַא ןעגעו טדער ןעמ תעשּב
 זיױלּב : ןעקרעמעּב וצ טלָאמעד תוליגד ַא טָאה סודרוה טרפּב ןוא ,דוסי םוש ַא
 סָאװ ,רעטָאפ ןייז ךיוא רע טכַארעפ רעּבירעד ,סוחי-לעּב ַא זיא ןיײלַא רדנסּכלַא
 ,םהיא ףיוא לעּביארעפ ןעמ טָאה געיעג ץפיוא .סוחי םעניילק ַא ןופ סױרַא טמוק
 ןעגָאװצסױרַא ידכּב ,למ ןייז ףיױא ָאי רע טנעפע רעמָאט ;טגייװש רע ןעוװג
 רעכילטיא ייּב .תונצל טביירט רע זַא ,סיוא סע ןעמ טשטייט ,טייקנעדירפוצ ןייז
 ץרטּפיטנַא וצ רָאנ ןוא ,זייּב םהיא ףיא רעטָאפ רעד ןָא טלַאפ טייהנעגעלעג
 ּבױא ,ןעּברַאטש וצ ןעװעג ןרעג טלָאװ רע .טּפַאשּבעיל טימ :ךיז רע טהיצעּב
 טעװ רעמָאט ,טרהעקרעפ .ןעּבעגנייַא טינ ךיז טעװ ן'סודרוה ףיוא לַאפנָא רעד
 .ער ףױא ךיז רע טכיר טלָאמעד ,ןעּבעגנייַא ָאי גנודרָאמרע סגינעק םעד ךיז
 ןענָאק רע טעװ םהיא וצ סָאװ ,ץסיליכרא רהעוש ןייז דצמ לֹּכ םדוק גנוט
 טינ וליפַא ךָאנ רע סייוו טציא זיּב סָאװ ,רסיק ם'נופ ךָאנרעד ןוא ,ןעפולטנַא
 ןהייטש ןיוש ,רדנסּכלַא ,רע טעװ טלָאמעד םורָאװ .רעטקַארַאכ ןע'תמא סע'סודרוה
 סָאװ ,רעטָאפ ץרַאפ ןעּבָאה ארומ ןעפרַאד טינ טעװ ןוא ןײלַא רסיק ן'רַאפ
 טימ ןעגונעגעּב טינ ךױא ךיז טעװ רע טייז ןייז ייּב ךילנהייוועג טהייטשי
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 תומחלמ עשידיא ידי

 רקיע רעד רָאנ ,ןָאזרעּפ רענעגייא ןייז וצ זיולּב ךייש ןענייז סָאװ ,;תונעט יד
 ױזַא יװ ,ןעלהייצרעד ןוא קלָאפ ןייז ןופ עגַאל עטכעלש יד ןרעדלעש רע טעװ
 ףיוא ,רעניײּב יד ןופ ךןרַאמ יד ןרעײטש ךרוד סיֹורַא םהיא ןופ טהיצ ןעמ
 עגיטולב עגיזָאד יד טדנעװשרעפ ןעמ םישעמ ע'סואימ ןוא קיטש-ייטלוה ערעסָאװ
 ןופ סנעגייא ם'נופ ךייר ןערעװ סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ ,דלעג
 ליװ ָאד ,טױעטש עצנַאג הנּתמּב קעװַא ןעמ טיג ייז סָאװ ןוא טײלטדנַאל ערעייז
 .םיוא ןוא רעטומ ןייז רַאפ ןוא ןעדייז ןייז רַאפ המקנ ןעכוז טצעלוצ ךיוא רע
 טּבױלג ץלַא סָאד ךָאנ ןוא ,גנוריגער רעגיטציא רעד ןופ תולוע עלַא ןעקעד
 ,רעטַאפ ןייז ןופ רעדרעמ ַא סלַא ןע'טּפשמּבַא םהיא לָאז ןעמ זַא ,טינ ןפוא םושֹּב רע

 ןעגזָאד םעד ןעלהייצרעד טגידנעעג טָאה סעלקיריוא יװ םעדכָאנ
 ןיא ןעּבױלנײרַא ךיז ןעמונעג רע טָאה ,ץ'רדנסּכלַא ןעגעװ ןעגיל ןעגיד'הנושמ
 ןײלַא רטּפיטנַא רָאנ זַא ,ןעכירטשעגרעטנוא טָאה ןוא ץ'רטּפיטנַא ןײרַא גָאט
 .עג טשינוצ טציא זיּב זיא םהיא רעּביא רָאנ זַאי ןוא ,רעטָאפ ןייז בעיל טָאה
 סָאװ ,סודרוה .ןעּבעל סגינעק ן'פיוא לַאפנָא ןַא ןעכַאמ וצ ןַאלּפ רעד ןערָאװ
 רעטציא זיא ,ןעשינעהעשעג עגידרעהירפ יד ןעסעגרעפ טַאהעג טינ ךָאנ טָאה
 .סיוא רעהירפ יװ טקנוּפ רעּבָא טָאה רטּפיטנַא .סעפ רַאפ ןעדנוצעגנַא ןערָאװעג
 רעדירּב ענייז ןעגעק ןעקורוצסױרַא ידכּב ,טייהנעגעלעג עגיטסניג יד טצונעג
 .עצ ךיז ןעמוק ןעצנירּפ יד זַא ,טלהייצרעד ןעּבָאה סָאװ ,רעגידלושעב ערעדנַא
 ענעזעװעג ייװצ ןענייז סָאד -- ץסונַאריט ןוא ץסודנוקוי טימ ליטש רעד ןיא ףיונ
 ערעייז ןופ טגָאזעגּבָא יז ןעמ טָאה גנַאל טינ סָאװ ,ןעריציפָא-רעטייר עכילגינעק
 ,ןערָאװעג סעּכ ןיא גיד'ארומ סודרוה זיא םעד תמחמ .אטחַא רעּביא סעלעטש
 .ָאה ייז .ןעגינייּפ ןעריציּפָא ענעפורעגנָא יד ןעסייהעג רוּבד ידּכ ךוּת טָאה רע ןוא
 ,טגידלושעּב שלַאפ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד ןעוועג הדומ טינ טשינרַאג רעּבָא ןעּב

 רע ןעכלעװ ןיא ,ףעירּב ַא ס'רדנסּכלַא טכַארּבעג ךיוא ןעמ טָאה טצעלוצ
 .רע סרעטָאפ םעד ךָאנ זַא ,גנוטסעפ ַא סגינעק םעד ןופ טנַאדנעמָאק םעד טעּב

 גנוטסעפ ןיא ןעמענוצ ץ'לוּבוּתסירַא רעדורּב ןייז טימ םהיא רע לָאז גנודרַאמ |
 ,המהלמ .ילֹּכ ערעדנַא ןוא רהעװעג יד ןעצונעּב וצ םהיא ןעביולרע ןוא
 טכַאמעג ןוא ,רעשלַאפ ַא זיא ףעירּב רעגיזָאד רעד זַא ,טרעלקרע טָאה רדנסכלַא
 םינּפ.תוזע ןַא ןעװעג ןיא סָאװ ,רעּבירש רעכילגיניק ַא ,סָאטנַאפָאיד םהיא טָאה
 רעגיּבלעזרעד טָאה ,סנעגירעּביא .ןעטפירשדנַאה ןעכַאמוצכַאנ טקישעג רהייז ןוא
 עכלעזַא ךסַא ןָאטעגּבָא טָאה רע יװ םעדכָאנ .ףוס ןעטכעלש ַא טַאהעג רעשלעפ
 .ערּברעפ םענעגייא םעד ייּב טּפַאכעג לָאמ ןייא םהיא ןעמ טָאה ,ןעטייקשלַאפ
 ןעגינייּפ דלַאּב ןעסייהעג ףיורעד טָאה סודרוה .טיוט טימ טפָארטשעּב ןוא ןעכ
 .וקעּבסױרַא טנַאקעג טינ טָאה רע רָאנ ,טנַאדנעמָאק.סגנוטסעפ ןעטנַאמרעד םעד
 ,גנוגידלושעּב רעד וצ גתוכייש ַא ןעּבָאה לָאז סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק םהיא ייּב ןעמ

 ,ךאווש וצ ןענייז ןעזייועּב יד זַא ,ןעטלַאהעג טָאה גינעק רעד םגה 4
 רעּבָא ,הסיפּת ןיא ןהיז ענייז ןעצעזניירַא ןעסייהעג רע טָאה ןעגעווטסעדנופ
 טכַארּבעג טָאה סָאװ ,רעּבָא ץסעלקיריוא .ןעטייק ןיא לייוורעד ייז ןעדימש טיג
 .יטכערטרעדינ ןעצנַאג םעד טכַארטעגסױא ןוא זיוה ןעצנַאג ןייז ףיוא הלּפמ ַא
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 ןעקנַאשעג ןוא דניירפ ןעטסעּב ןוא לאוג ןייז ןעפורעגנָא רע טָאה ,ןַאלּפ ןעג
 ,ןעטנעלַאט גיצפופ םהיִא

 ןעכערּברעפ ןייז רעדייא  ,ןערָאװעג םלענ סעלקיריוא זיא סנעגירעביא
 .סױא טָאה .ןוא איקטוּפק ןייק קעװַא זיא רע .ןערָאװעג טקעלּפטנַא ךָאנ זיא
 :רעדנָא ,םינפ-תוזע ןַא יװ ,םהיא טָאה רע תמחמ .הנּתמ ַא ן'סױליכרַא ייּב טרַאנעג
 ןֹוא ן'סודרוה ןעשיװצ םולש טכַאמעג טש'רמולּכ טָאה רע זַא ,סנעגיל טלהייצ

 .רעפ טָאה ןוא דנַאלנעכירג ןייק ןערהָאפעגרעּבירַא .רע זיא ךָאנרעד ,ן'רדנסּכלַא |
 ּבעילוצ ,דניז ענייז רַאפ ןיול סלַא ןעמוקעּב טָאה רע סָאװ ,דלעג יד טכיורּב
 טגָאלקעגנָא םהיא ןעמ טָאה ףוס-לּכ-ףוס רָאנ .הלוע-ישעמ עכלעזַא ךָאנ המודּכ
 .דָאטש ןערַאנּבָא רַאפ ןוא ַאיַאכַא ןיא הדירמ ַא וצ ןעציירפיוא רַאפ דטיק םייּב
 ףךיוא רע זיא ױזַא .ןעקישרעפ וצ טפָארטשעּב םהיא טָאה ןעמ ןוא סעסַאק עשיט
 .טירַא ןעגעק ןעגנַאגעּב זיא רע סָאװ ,ןעכערּברעפ ן'רַאפ ןערָאװעג טּפָארטשעּב
 ,ץ'רדנסּכלַא ןוא ן'לוּבוּת

 וִצ טלעטשעגקעווַא יאר זיא רענעמרַאּפס ןעגיזָאד םעד ןעגעקטנַא 5
 ס'רדנסּכלַא ןופ רענייא ןעװעג זיא סָאװ ,סָאק ןופ רעגריּב ַא ,סוטַארַאװ ןערעוו
 טייצ רעגיּבלעז רעד ןיא הדוהי.תוכלמ ןיא ןעמוקעג זיא רע .דניירפ עטסעּב
 ,תוישעמ יד ןעגעװ טגערפעג םהיא ייּב טָאה גינעק רעד זַא ןוא ,סעלקיריוא סָאװ
 רע זַא ,טרעביזרעפ העובש יּפ לע רע טָאה ,טלהייצרעד טָאה סעלקיריוא סָאװ
 םעד טָאה תודע עגיזָאד יד .ןעצנירּפ ןופ טרעהעג טינ לָאמ ןייק סעכלעזַא טָאה
 טָאה תוריסמ עזייּב רָאנ םורָאװ .ןעפלָאהעג טינ טשינרָאג ןעצנירּפ ןעכילקילגמוא
 ,רעגינעי רעד רָאנ םהיא ייב ןעװעג זיא טּבעילעּב ןוא ,ןערעה טלָאװעג סודרוה
 -טג םהיא טימ םענייאניא ןוא טּביולגעג ןירעד םהיא טימ םענייאניא טָאה סָאװ
 | 4 .רעּבירעד טכַארנעגפיוא ןעוו

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ:ןוא:ןעּביו
 . .טױט ן'טימ טפָארטשעּב ןוא טּפשמ'רעפ ןערעװ ןהיז ס'מירמ

 ץ'סודרוה ןעציירוצפיוא ידכּב ,עגירהיא סָאד ןָאטעג טָאה תימולש ךיֹוא 1
 .יד ןיא ןעמהומ ןוא רעגיווש ןייז ןעהיצוצניײרַא ידכּב םורָאװ .ןהיז ענייז ןעגעק'

 ףהיא לֹוּבוּתסירַא טָאה -- .ּפָאק ןייז רעּביא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,תונּכס עגיּבלעז

 ךיז טיירג גינעק רעד תמחמ ,ןעװעטַאר ךיז ןהעז לָאז יז ,ןייז הרתמ טזָאלעג

 זַא ,רהיא ןעגעק גנוגידלושעּב רעטלַא רעד רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןעטיוט וצ יז

 ,'סודרוה אנוש ןייז ןופ תודוס יד סואעליס רעּבַארַא םעד ןעּבעגעגסױרַא טָאה יז
 ןיז ןעסיװעג ןיא ןעװעג זיא סָאד רָאנ ,ןַאמ ַא רַאפ םהיא ןעמוקעּב וצ ידכּב
 ןופ גנַאגרעטנוא םעד טכַארּבעג גיטליגדנע טָאה סָאװ ,עילַאװכ עטצעל יד
 קרַאטש טַאהעג יײס.יװ.ײס ןױש ייז טָאה םערוטש רעד סָאװ ,טײל עגנוי יד
 קעװַא דלַאּב זיא ,עגר ןייק טמַאזעג טינ טָאה תימולש םורָאװ ,טרעטַאמעגסױא
 .ןעמוקעּב טָאה יז סָאװ ,הארתה יד םהֹיֹא ןעּבעגעגרעּביא טָאה ןוא גינעק םוצ
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 .עג טָאה ,ןעטלַאהניַא ךיז רחעמ טנָאקעג טינ ןיוש סודרוה טָאה טציא
 טָאה ןוא דנַאנַא ןופ ייז ןרעדנוזּבָא ןוא ןעטייק ןיא ןהיז עדייּב ןעדימש ןעסייה
 ןעכילטפירש ַא טימ סוּפמילָא דניירפ ןייז ןוא סוינמולָאװ ןַאמטּפױה םעד טקישעג
 יא ןוא םיור ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רענעמ עגיזַאד יד זַא ,רסיק םוצ טכירעּב
 תונמחר קרַאטש ,תמא ,רסיק רעד טָאה ,רטיק םעד ףעירּב םעד ןעּבעגעגרעּב
 ףרַאדעּב רע זַא ,ןעטלַאהעג רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעצנירּפ יד ףיוא טַאהעג)

 טָאה רעּבירעד .ןהיז ענייז רעּביא טפַאשרעה יד רעטָאפ םייּב ןעמענּבָא טינ
 .נופ רָאנ ;ּבוטש ןיא ךיז יב לשומ ַא ךָאד זיא סודרוה זַא ,טרעפטנעעג רע
 .תיּב ַא טלעטשעגפיונוצ טלָאװ רע ןעװ ,ןָאטעג טוג רהייז רע טלָאװ ןעגעווטסעד !

 טָא ןוא ,ץניװָארּפ רעד ןופ עטמַאעּב עטסכעה יד ןוא םיבורק ענייז ןופ ןיז
 .ײװסױהַא ךיז טעװ סע ּבױא .,ןעשרַאפסױא גנורעוושרעפ יד לָאז ןיד-תיּב רעד
 רעמָאט ;התימ בייח ייז ןענייז טלַאמעד ,גידלוש ןענייז טייל עגנוי יד זַא ,ןעז
 ַא יז טמוק טלָאמעד ,ןעפױלטנַא וצ העדּב טַאהעג טינ רהעמ יז ןעּכָאה עשז
 ' .ףָארטש ערעגנירג

 להעפעב ס'רסיק ן'פיוא .ןעּבעגעגכַאנ סודרוה טָאה גנורעדַאפ רעד טָא 2
 טרהיפעגנָא .ןיד.תיּב םעד ןעפורעגפיונוצ טָאה ןוא סוטירעב ןייק קעװַא רע זיא
 .מאעַּב עטסכעה יד ,להעפעּב ןעכילטפירש ס'רסיק ץטיול ,ןעּבָאה ןיד.תיּב םעד
 טרָאד ךיז ןעּבָאה ,םעד ץוח .ןעטַאגעל ענייז טימ טוינַאדעּפ ןוא , סונינרוטַאס עט
 עטוג ןוא םיבורק סגינעק םעד ,סוינמולַאװ רעטלַאװרעֿפ.ץנַאניּפ רעד ןענופעג
 ןופ ןעטשריפ עלַא ךיוא ןוא ,סרוריפ ןוא תימולש ךיֹוא ייז ןעשיווצ ,דניירפ
 .עג טינ סודרוה טָאה ןעטצעל םעד םורָאװ ;סױליכרַא גינעק רעד ץוח ,ןעיריס
 ,בגא ,טָאה אפוג ןהיז ענייז .רהעווש ס'רדגסּפלַא ןעװעג זיא רע לייוו ,טױרט
 ןופרעד םעט רעד ןוא ,ןיד:תיּב ן'רַאפ ןערהיפסורַא טזָאלעג טינ גינעק רעד
 ןהעזסיא סנהיז ענייז זַא ,טסואועג טוג טָאה סודרוה .רעטושּפ א ןעוועג זיא
 לָאז ןעמ ּבױא ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ ייז וצ להיפעגטימ ןעפווסױרַא טעװ .ַאפוג
 טשינ וצ ןעכַאמ ןענעק גנירג רדנטּכלַא טעװ טלַאמעד ,טרָאװ ַא ךָאנ ןעּבעג יז
 ןיא ןעגנַאפעג ןעטלַאהעג ןעצנירפ עדייפ יד טָאה ןעמ .גנוגידלושעּב עצנַאג יד
 ,םינודצ יד ןופ דנַאל ןיא ףרָאד ַא זיא סָאד ,ַאנַאטַאלּפ

 ףיוא ןעלַאפעגפױרַא זיא ןוא גינעק רעד ןענַאטשעגפױא יא רעטציא 3
 גנוגידלושעּב יד ,ייּברעד ןעועג תמאּב עקַאט ןעטלָאװ יז יװ ,יװַא ןהיז ענייז
 תמחמ ,ףיואנעּבױא ןֹופ טרהירעּב רָאנ רע טָאה ןעטיוט וצ םהיא ןַאלּפ ןעגעוו
 .רעד .טנעמַאדנופ ןעכַאװש ַא ךיוא רַאנ ךיז טלַאה יז זַא ,טלהיפעג טוג טָאה רע
 ,ךײר.טָאּפש ,ןעיירעלדיז הייר .עצנַאג ַא טנעכערעגסיוא רע טָאה רעּבָא רַאפ
 ייֵז רַאפ סָאװ ,ןַאזרעּפ ןייז ןעגעק םיאטח ערעדנַא ענעדיישרעפ ןוא םילוזלז
 רענייק זַא ןוא ,גנירג וצ ךָאנ ןעװעג ,גנוניימ ןייז טיול ,ףָארטש-טיוט יד זיא
 ,ךיז ןעגָאלקעּב וצ ןעּבױהעגנָא רעטייװ רע טָאה ,טרעפטנעעג טינ ףיורעד טָאה
 סָאװ ,ןוחצנ רעד זַא ןוא ,ןערָאװעג טפָארטשעג גונעג ןיוש זיא אפוג רע זַא
 ןופ רוקמ ַא םהיא רַאפ ןייז טעװ ,רעדניק ענייז רעּביא ןעטלַאהּבָא טעװ רע
 ,רעצ ןרעטיב
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 .יימ ןייז עטלעמַאזרעפ יד ןופ ןעכילטיא ייּב טגערפעג רֶע טָאה ךָאנרעד
 יד טנעקרענָא טָאה ,רעטשרע רעד טמיטשעגּבָא טָאה סָאװ ,סונינרוטַאס .גנונ
 ףָארטש.טױט ןייק זַא ,טע'קספ'עג טָאה רע רעּבָא ,גידלוש רַאפ טייל עגנוי
 יד טױט םעד ןעּבעגוצרעּביא טינ םהיא טסַאּפ סע םורָאװ ;טינ יז טמוק
 ףיז ןעניפעג ןהיז יירד ענעגייא ענייז תעשּב ,ןעשנעמ רעדנַא ןַא ןופ רעדניק
 יז ֹוצ ןוא ,ןעטַאגעל עדייּב יד ךיוא טַאװעג ןעּבָאה גנוניימ עּבלעזיד ,םהיא ייּב
 רעד ןעוװעג זיא רעּבָא סוינמולָאװ .ןעמיטש עכילטע ךָאנ ןענַאטשעגוצ ןענייז
 ןעּבָאה טהיא ךָאנ ןוא ,ףָארטש ערעּברַאה ַא טע'קסּפעגּבָא טָאה סָאװ ,רעטשרע
 .ײא ,טיוט םוצ ןעצנירּפ יד טּפשמ'רעפ ןיד.תיּב ןופ רעדילגטימ עגירעּביא עלַא
 ףצ האנש תמחמ --ערעדנַא ,ןע'טנח'רעטנוא טלָאװעג ךיז ןעּבָאה יז לייוו ,עגינ
 ,עטגידלושעּב יד ףיוא טכַארּבעגפױא ןעוועג טיג זיא רעּבָא רענייק .ן'סודרוה

 ץמיוא טרַאװעג סערעטניא סיורג טימ טָאה הדוהי-תוכלמ ןוא ןעיריס ץנַאג
 ןיא לָאז סודרוח זַא ,טּבױלגעג טינ טָאה רענייק רָאנ ,עידעגַארט רעד ןופ ףוס
 -טימ טָאה סודרוה ,ןהיז ענייז ןעטױט ןעזָאל וצ טײװ ױזַא קעװַא תוירזכַא ,ןייז
 ןייק ףיִׁשַא ףױא קעװַא רע זיא טרָאד ןופ ,רוצ ןייק ןהיז עדייב ןעמונעג
 לָאז רע טױט ַא רַאפ סָאװ  ,ןעװעג בשיימ טיג רהעמ ךיז טָאה ןוא הירסיק
 | ,ןוטנָא ייז

 ךץטימ ,טַאדלָאס רעטלַא ןַא סגינעק םעד זַא ,ןעּפָארטעג טָאה לייוורעד 4
 ךוא דניירפ רעטטעּב ס'רדנטּכלַא ןעװעג זיא ןהוזַא רענייז סָאװ ,ןוריט ןעמָאנ
 ןוריט רעד טָא זַא -- ,טַאהעג בעיל תמא ןַא טימ ןעצנירּפ עדייּב טָאה אפוג רע
 .עג עגושמ ןעצנירּפ יד ןופ גנוטּפשמ'רעפ רעד רעּביא רעצ סיורג ןופ זיִא
 טגיל רשוי רעד זַא ,ןעירשעג טָאה ןוא ןעפָאלעגמורַא רע זיא הליחּתכל .ןערָאװ
 ףיא רֹוטַאנ יד ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא תמא רעד ,דרע רעד ףױא ןעטָארטעצ
 עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא -- סנעכערּברעפ טימ לופ טלעװ יד ןוא ,ןעּברָאדרעפ
 סָאװ ,ןעשנעמ ַא ייּב ןעניז ןפיוא ףױרַא רעצ סיורג תמחמ ןעמוק סָאװ ,דייר
 .סױרַא וליפַא טגעוורעד ךיז רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס .ןעּבעל ןייז ןעוװעג ריקפמ טָאה
 יא זַא ,טכוד רימ , :טנָאועג יֹװַא םהיא טָאה ןוא אפוג גינעק ן'רַאפ ןעטערטוצ
 .רעדינ עטסגרע יד טסּבױלג וד זַא דלַאּביװ ,ןירַא ריד ןיא זיא זור רעזייּב
 רערטייט ריד ןייז טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןעגעק ןעשנעמ עגיטכערט
 טפָא ֹזַא ןיוש טסָאה ֹוד סָאװ ,תימולש ַא רעדָא ן'סרוריפ ַא םורָאװ ,ץלַא ןופ
 ןעטערט יז תעשּב ,וד טסיורטעג ,התימ בייח ןענייז ייז זַא ,ןענעקרענָא טזומעג
 וצ טינ ךָאד ןעּבערטש םילוונמ עגיזָאד יד ןוא .רעדניק ענייד ןעגעק סױרַא
 ןוא שרויןיורק ןעכילצעזעג םעד געװ ןופ ןעמַארוצּבָא .יװ ,ךַאז רעדנַא ןייק
 טָאװ ,גינעק ַא ןעמוקעּב ןעלָאז ייז ידכּב ,ןײלַא ן'רטפיטנַא ריד רַאפ ןעזָאלרעּביא
 ץניז טעװ יצ ,בשיימ ךיז ייז וד רעֹּבֶש ,ןוצו רעייז ןוט גנידצלַא ןיא טעװ
 םורָאװ .ןעטַאדלָאס יד ןופ האנש יד םהיא ףיוא ןעהיצפױרַא טינ טוט סרעדירּב
 תנגמהר ןעּבָאה טינ לָאז סָאװ ,שנעמ ןייא ןייק ָאטינ זיא לייח ןעצנַאג ןיא
 יעייז ןעטלַאהעּב וצ טינ וליפַא ןעכוז ןעריציפָא ךס ַא ןוא ,ןעצנירּפ עדייּב ףיוא
 ..מוא יד ןופ ןעמענ יד ןעפורעגנָא ךיוא ןוריט טָאה ייּברעד ."טייהגעדירפוצמוא
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 יד ןעמענטסעפ טרָא ןפיוא דלַאּב ןעסײהעג טָאה גינעק רעד .ענעדירפוצ
 .ןהוז ןייז ןוא ןע'נוריט טימ םענייאניא ןעריציפָא ענעפורעגנָא

 ךָאפירט ןעמָאנ ץ'טימ רעריּברַאּב רעשיפיוה ַא ךיוא ןעמוקעג זיא רעטציא 5

 טָאה ,רָאּפ ךיז לעטש , ,ט'רטמעג ןײלַא ךיז טָאה ןוא תעגושמ ןופ דנַאשוצ ַא ןיא

 ןעלָאג םייּב זַא ,ןעדײרנייַא טלָאװעג רימ טָאה ןוריט רעד טָא זַא ,טגָאזעג רע

 .-עגוצ רימ רע טָאה ייּברעד ןוא ,רעטעמלָאג ן'טימ ןעגניירּבמוא ךיד ךיא לָאז

 ,טרעהרעד סָאד טָאה סודרוה רָאנ יװ ."ץרדנסּכלַא ןופ הנתמ עסיורג ַא טגָאז

 .רעריּברַאּב םעד ךיוא ןוא ןהוז ןייז ,ןע'נוריט ןעגינייּפ ןעסייהעג ףֹּכיִּת רע טָאה

 תויה ןוא ,השעמ עצנַאג יד טנעקײלעגּבָא גיקַאנטרַאה ןעּבָאה עטשרע יד רָאנ

 ןעסייהעג סודרוה טָאה ,טגָאועגסױא טשינ רעטײװ טָאה רעריּברַאּב רעד יװ
 ןהעזוצ טנָאקעג טינ טָאה ןהוז סרעריּבױַאב םעד רָאנ .ןעגינייּפ רחעמ ךָאנ םהיא

 'רע זַא ,ץסודרוה טגָאזעגוצ רע טָאה רעּבירעד ןוא ,רעטָאפ ןייז ןופ רעצ םעד

 ןוא .ןעגידָאנעגעּב רעטָאפ ןייז טעװ רע ּביױא ,ןעגָאזטױא גנידצלַא םהיא טעװ

 ףדנסּכלַא זַא ,טגָאזעגסױא רע טָאה ,ןערָאװעג םּכסומ ףיורעד זיא סודרוה זַא -

 עגיזָאד יד .ןסודרוה ןעגנײרּבמוא לָאז רע ,רעטָאפ ןייז ייב טלעוּפעג טָאה
 ידכּב ,טרעלקעגסיוא יז טָאה ןהװ רעד זַא ,ןעטלַאהעג עגינייא ןעּכָאה השעמ
 ,תמא רַאפ ןעטלַאהעג יז ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,רעטָאפ םעד ןעװעטַאר וצ

 ךןע'נוריט טגָאלקעגנָא גנולמַאזרעפ-סקלָאפ ַא ןיא סודרוה טָאה ףיורעד 6
 "רעד זַא ,יײז ןעגעק קלָאפ סָאד טציירעגפיוא יױזַא טָאה ןוא ןעריציּפָא יד ןוא
 טימ טרָא ץפיא טױטעג רעריּברַאב ןץטימ םענייאניא ףֹּכיּת יז טָאה ןומה
 טדָאטש רעד ןיא טקישעגּבָא רע טָאה רעּבָא ןהיז ענייז .סנעקעטש ןוא רענייטש
 להעפעּב א ןעּבעגעגסױרַא טָאה ןוא ,אירסיק ןופ טייוו טינ טגיל סָאװ ,עטסַאּבעס
 רעּפרעק עטיוט ערעייז .ןהעשעג דלַאּב זיא סָאד ןוא ,ןעגרעוורעד וצ טרָאד ייז
 טָאה ןעמ ואװ ,ןירדנסּכלַא גנוטסעפ רעד ןיא ןערהיפּבא ןעסייהעג רע טָאה

 ױרט ַאזַא .דצ סרעטומ ןופ ןעדייז רעייז ,ץרדנסּכלַא ןענעג ןעװעג רּבקמ ייז
 ,לוּבוּתסירַא ןוא רדנסּכלַא טאהעג ןעָאה ףוס ןעגירע

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-זוא:טכא
 ,עילימאפ סע'סונקרוה רעּביא קילּברעּביא ןַא -- .טסאהרעפ טרעװ ױטּפיטנַא

 ףעּבַא ,שרוי-ןיורק רעגיצנייא רעד ןעװעג ,תמא ,טציא זיא רטּפיטנַא

 -גערטרעדמוא טעמּכ ,ערעווש ַא יװ םהיא ףױא ןעגעלעג זיא קלָאפ ןופ האנש יד

 רע'תמא רעד ןעװעג סָאד זיא רע זַא ,טסואוועג ןעּבָאה עלַא םורָאװ .אשמ עכיל

 .,רעדירּב עגייז ןעגעק טכַארטעגסױא טָאה ןעמ סָאװ ,ן'תוליכר עלַא ןופ רעוטפיוא

 .גיק יד יװ ,העֹועג טָאה רע תעשּב ,טַאהעג ארומ גיצניװ טינ רע טָאה ,בגא

 טָאה רדנסּכלַא .ןעסקַאװעגסױא רהעמ ץלַא ןענייז עטע'גרה'רעד יד ןופ רעד

 טובועסירַא ןוא - ,ןרדגטּכלַא ןֹוא ןטענַארגיט ,ןהיז ייווצ ןַאריּפַאלג ןופ טַאהעג
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 ןוא סּפירגַא  ,סודרוה ןהיז יד ,רעטכָאט סע'תימולש ,ןעקינערעּב ןופ טַאהעג טָאה

 ס'רדנסּכלַא ךָאנ .םירמ ןוא (סַאידָארעה) הידרוה רעטכעט יד ןוא לוּבוּתסירַא

 ,איקטוּפק ןייק קירוצ ןדנ רהיא טימ ץאריפַאלג טקישעגּבָא סודרוה טָאה טוט

 ס'רטּפיטנַא טימ טכַאמעג הנותח רע טָאה עקינערעּב יורפ ס'לוּבוּתסירַא ןוא

 .כרוד אפוג רטּפיטנַא טָאה ךודש ןעגיזָאד םעד ;דצ סרעטומ ןייז ןופ רעטעפ

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןתימולש טימ דניירפ-עטוג ןערעװ וצ ידכּב ,טרהיפעג

 ןעהיצוצרעּבירַא ךיז טהימעג רע טָאה ץסרוריפ ךיוא .טגירקעצ ךיז רהיא טימ

 ענעגייא סָאד ;טפַאשדניירפ ןופ סנעכייצ ערעדנַא ןוא תונּתמ ךרוד דצ ןייז ףיוא

 רע טגעלפ יז וצ סָאװ ,דניירפ עטוג ס'דסיק םעד ךיז וצ ןעגיוצעגוצ רע טָאה

 ןעּבעגעג רע טָאה רעטײװ .םיױר ןייק שזַא דלעג סעמוס עדנעטיידעּב ןעקיש

 רעּבָא .עטיוס רעצנַאג ןייז ןוא ןעיריס ןיא ץ'סונינרוטַאס תונּתמ רועיש ַא ןהָא

 'עג טגייפ םהיא ןעמ טָאה רהעמ ץלַא ,תונּתמ טלײטעג טָאה רע רהעמ סָאװ

 .סטוג תמחמ טינ ןרזּפ ַא זיא רע זַא ,טסואועג טוג טָאה ןעמ םורָאװ ; ןעגָארק

 יד זַא ,טוָאלעגסױא ךיז טָאה יַֹא .ארומ סוא שירעדנעװשרעפ רָאנ ,טייק

 ,םהיא וצ רעסעּב ןערָאװעג טינ ןענייז ,תונּתמ םהיא ןופ ןעמוקעּב ןעּבָאה סָאװ

 ענייז ןערָאװעג ,תונּתמ ןייק ןעמוקעּב טינ ןעּבָאה סָאװ ,יד ןענייז רעּבָא רַאפרעד

 טימ טָאה רע זַא ,תונרזּפ ןייז ןערָאװעג זיא רעדנעצנעלג ךָאנ .םיאנוש עטסגרע

 ןעגרָאז וצ ןעּבױהעגנָא טָאה גינעק רעד זַא ,דייהרעטכירעגמוא טקרעמעּב לָאמַא
 טױט ס'נהיז ענייז רעּביא הטרח ןייז טקירדעגסיוא טָאה ןוא םימותי יד רַאפ

 ,רעדניק ערעיײז תונמחר ןעזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד

 ןוא םיּבורק ענייז ךיז םֹורַא ןעּבילקעגפיונוצ סודרוה טָאה לָאמ ןייא 2
 יד ןיא ןערערט טימ ןוא רעדניק ענייז טלעטשעגרָאּפ ייז טָאה ,דניירפ עטוג
 .ונעגוצ רימ ייּב טָאה הריזג ערעטיּבַא, :טגָאזעג ױזַא ייז וצ רע טָאה ןעגיוא

 ןופ םיטש יד רימ טסייה רעּבירעד ;רעדניק עגיזָאד יד ןופ ןרעטלע יד ןעמ
 ,ייז רַאפ ןעגרָאז וצ דנעלע רעייז רעּביא להיפעג-תונמחר רעד ןוא רוטַאנ רעד
 ױזַא רעטָאפ סלַא ןעװעג ןיּב ךיא יװ םעדכָאנ ,ןעבורּפ ךיא ליװ רעּבירעד ןוא

 .קעװַא ןעזומ ךיא לעװ רעמָאט ןוא ,עדייז סלַא גילעזטייל ןייז וצ ,ךילקילגמוא
 עניימ ןעלָאז ייז ,דניירפ עטסעּב עניימ ןעזָאל ךיא ליװ ,טלעװ רעד ןופ ןהייג
 ס'רדנסּכלַא טימ רעּבירעד ךיא סנק'רעפ ,סרוריפ ,רעטכָאט ןייד .ןעצישעּב ןעלקיניא
 .סוּפורטּפַא ןוא ןּתוחמ רעטסטנעהָאנ ןייז ןערעװ טסלָאז וד ידכּב ,ןהוז ןעטסטלע

 וטסלָאז יאולה -- רעטכָאט ס'לוּבוּתסירַא ךיא סנק'רעפ ,רטּפיטנַא ,ןהוז ןייד טימ |
 .ַא רַאפ ןעמענ לָאז רעטסעװש רהיא - ;המותי רעד טָא רַאפ רעטָאפ ַא ןערעוו

 ןוא .לודגןהּכַא ןעדייזַא רע טָאה דצ סרעטומ ןופ סָאװ ,סודרוה ןיימ יורפ
 ןוא ,הטלחה ןיימ ףיוא ןייז םיּכסמ לָאז רעד ,ּבעיל ךימ טָאה סע רעװ :טציא

 .דניירפ ןיימ לעיפיװ ףיוא ,ןייז וצ לטבמ יז ןעגעוורעד טינ ךיז לָאז רענייק

 יד ןעשנעּב לָאז רע ,טָאג וצ ללּפתמ ןיּב ךיא ןוא ,ּבעיל םהיא זיא טפַאש
 יא עניימ ןופ ןוא הכולמ ןיימ ןופ ןעגעװ הבוט רעד ּבעילוצ םיכודיש עגיזָאד

 יײז ףױא יװ ,דָאנעג רהעמ טימ רעדניק יד טָא ףיוא ןעקוק לָאז ןוא ךעלקינ
 : ,?סרעטָאפ ערע

* 
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 טגינייארעפ טָאה ןוא טניײװעג רע טָאה עדער רעגיזָאד רעד תעשּב 3 |

 סכילטיא ןעמונעגמורַא ךילדניירפ רע טָאה ךָאנרעד .רעדניק יד ןופ דנעה יד

 ,גנולמַאזרעפ יד ןעזָאלעגרעדנַאנופ טָאה ןוא רעדניק יד ןופ

 ,השעמ רעד טָא רעּביא ןערָאװעג טלעמוטעצ קרַאטש זיא רעּבָא ױטּפיטנַא

 רע םורָאװ .סעּכ ןיא זיא רע זַא ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה םינּפ ןייז ןופ ןוא

 ,םימותי יד ןָאטעגנָא טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,דובּכ רעד זַא ,ןעטלַאהעג טָאה

 .צלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא .ןעלַאפ ןָא טּביֹוה ,רטּפיטנַא ,רע זַא ,טייטצּכ

 ךָאנ ןעּבָאה רעדניק ס'רדנטּכלַא זַא דלַאּביװ ,הנּכס ןיא רעדיװ טהייטש גניד

 .עג רע טָאה רעטייװ .ץסױליכרַא ץוח ,ןץסרוריפ ךרַארטעט םעד רעצישעּצ סלַא

 ףיוא תונמחר-סקלָאפ םעד ,םהיא ןעגעק קלָאפ ןופ האנש יד טכַארטעּב ןיא ןעמונ

 רעייז תעשּב ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,טײקנָאטעגוצ יד ,םימותי יד

 םעד ןוא ,דלוש ןייז רעּביא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,רעדירּב ענייז ןעּבעל

 ץלַא סָאד .טיוט רעיז ךָאנ ןעקנײדנָא רעייז ןעּבעגעגּבָא ןעּבָאה יז סָאװ ,דובּכ

 יםיכודיש יד ןערעטשעצ וצ ןהעז ,סולשעּב םעד טגיטסעפעּב ן'רטּפיטנַא ייב טָאה

 תמחמ ,טינ טניול סע זַא ,ןעטלַאהעג רע טָאה גנייג עשלַאפ ןעדנעװּוצנָא 4

 טײקטצײרעגנײַא ןוא טייקגניירטש סרעטָאפ ןייז רַאּפ טַאהעג ארומ טָאה רע

 קעװַא זיא ןוא ץרַאה ַא טכַאמעג ךיז טָאה רע רָאנ .ןעלַאפוצ עגיידושח יי

 ןעמענּבָא טיג םהיא ייּב לָאז רע ,םהיא ייּב ןעטעּבעג טָאה ןוא גינעק םוצ ךיילג

 'נַא ןַא ןעּבעגּבָא טינ ןוא ,טניורקעּב םהיא טָאה רע ןעכלעװ טימ ,דובּכ םעד

 לעטיט םעד זיולּב ,ןץרטּפיטנַא ,םהיא גידנעזָאלרעּביא ,הלשממ ע'תמא יד ןרעד

 ,גנוריגער רעד וצ ןעכיירגרעד טינ לָאמ ןייק טעװ ,רטּפיטנַא ,רע םורָאװ .גינעק

 ,'סױליכרַא ןעדייז ןייז ןיא זיױלּב טינ עציטש ַא ןעּבָאה טעװ ןהוז ס'רדנסּכלַא ּביױא

 .יּבוצמוא ןעטעּבעג רע טָאה רעּבירעד .ץסרוריפ רהעווש ןייז ןיא ךיוא רָאנ

 עכילגיניק יד דלַאּביװ ,ןייז רעװש טינ ךָאד טעװ סָאד ןוא ,םיכודיש יד ןעט

 | ,רעדילגטימ לעיפ ױזַא טָאה עילימַאּפ

 ןעּבָאה ייז ןופ ןעּביז סָאװ ,רעּבײװ ןיינ טַאהעג טָאה גינעק רעד םורָאװ

 ,'מירמ ןופ סודרוה ,ןסירָאד ןופ ןעװעג זיא רטּפיטנַא .רעדניק ןעריוּבעג םהיא

 ,טַאיִּפמיִלֶא רעטכָאט יד ןוא סױליכרַא ןוא טּפיטנַא ,רעטכָאט ַא סילודגןהּכ ַא }

 ,הקתלמ תינורמש רעד ןופ ,ןפסוי קינעמילּפ ןייז ןַאמ ַא רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ

 .סַאלַאּפ ןופ -- לאזפ , ערטַאּפָאעלק תימלשורי רעד ןופ -- סופיליפ ןוא סודרוח
 עטשרע יד -- תימולש ןוא ענַאסקָאר ,רעטכעט ייװצ טַאהעג רע טָאה רעטייוו

 ןופ רעטכעט ייווצ ךָאנ םעד ץוח ןוא ,סיפלע ןופ ערעדנַא יד ןוא ארדעפ ןופ
 | .רעטומ סילוּבוּתסירַא ןוא ס'רדנסּכלַא ,ן'מירמ

 ךמוס ךיז רטּפיטנַא טָאה רעדניק להָאצ רעסיורג רעגיזָאד רעד ףיוא טָא

 .םיכודש יד ןעטייּבמוא לָאז ןעמ ,ןעטעּעג טָאה רע תעשּב ,ןעוועג

 .רעפ ס'רטּפיטנַא השקּב רעגיָאד רעד ןופ טָאה גינעק רעד רעּבָא 5
 ןיא קרַאטש ןערָאװעג זיא ןוא םימותי יד וצ גנוהיצעּב ע'תמא ןייז ןענַאטש
 רעמָאט ,ןייז וצ דשוח זיײװכעלסיּב וצ ןעּבױהעגנָא וליפא ןיוש טָאה רע .סעּכ
 ,סעגירטניא ס'רטּפיטנַא ןופ תונּברק רַאפ ןעלַאפעג סרעטָאפ ערעייז ךיוא ןענייז
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 טאה ןוא רעפטנע ןעגידענג ןייק טינ רהייז ןעּבעגעג םהיא רע טָאה רעּבירעד
 יהפינח ךרוד טזָאלעג ךיז רע טָאה רעּבָא ךָאנרעד .השקּב ןייז טגָאזעגּבָא םהיא
 רעטכַאט ס'לוּבוּתסירַא אפוג ץ'רטּפיטנַא ןעּבעגעג טָאה ןוא ,ןעדייררעּביא דייר
 ,רעטכָאט סע'סרוריפ ןהֹוז ןייז ןוא יורפ ַא רַאפ

 ךעמ ןָאק ,תופינח ענייז טימ ןוטפיוא טנָאקעג טָאה רטּפיטנַא לעיפיוו 6
 ְךַא טימ גינעק םוצ טדנעװעג ךיז טָאה עכלעװ ,תימולש סָאװ ,ןופרעד ןהעז
 רעד ףיֹוא גידנעזָאלרעפ ךיז .ץלעוּפ טנָאקעג טינ טשינרָאג טָאה ,ןינע ןעכילנהע
 לָאז רע ,ץסודרוה ןעטעּבעג יז טָאה ,ַאילי יורפ ס'רסיק םעד ןופ תונלדּתש
 טָאה סודרוה רָאנ .סואעליס רעּבַארַא ץטימ ןעּבָאה וצ הנותח ןעּביֹולרע רהיא
 .לַאה יז רע טעװ ,רעטסעווש עכילּבייל ןייז זיא יז םגה זַא ,ןערָאװשעג רהיא
 .רעמ רהיא ןופ ןעגָאזּבָא טינ ךיז טעװ יז ּבױא ,ןידנייפ עטסגרע ןייז רַאפ ןעט
 ,ץסַאסקעלַא דניירפ ןעטוג ַא םענייז טימ טכַאמעג הנותח יז רע טָאה טצעלוצ .גנַאל
 טימ--ערעדנַא יד ןוא ,ןהוז ַא סע'סַאסקעלַא טימ רעטכעט ערהיא ןופ ענייא ןוא
 . טַאהעג ענײא טָאה רעטכעט ס'מירמ ןופ ,דצ סרעטומ ןופ רעטעפ ס'רטּפיטנַא

 -- ערעדנַא יד ןוא ,רעטסעװש סע'סודרוה ןופ ןהוז ַא ,ן'רטּפיטנַא ןַאמ ַא רַאפ
 ,ץלאזפ קינעמילּפ ןייז

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ-ןואןיינ
 .טױט סע'סרוריפ--.םיור ןײק האוצ סעיסודרוה טימ טרהָאפ רטּפיטנַא

 יד ןופ ןעטכיסיוא יד טשינ וצ טכַאמעג טָאה רטּפיטנַא יװ םעדכָאנ 1

 סָאד ןעּבָאה ןעסערעטניא ענײז יװ טול ,םיכודיש יד ןעסָאלשעג ןוא םימֹותי
 .רעפ ענייז ןופ לעיצ םייּב ךיז טניפעג רע זַא ,טנעכערעג רע טָאה ,טרעדָאּפעג

 טָאה ,תועשר ןייז וצ ןעמוקענוצ ךָאנ זיא סָאװ ,טײקגידרעּפָאה ןייז ,ןעגנַאל
 .בָא תלוכיּב ןעװעג טינ זיא רע יװ תויה ןוא .ךילגערטרעדמוא טכַאמעג םהיא

 .רעפ וצ טכװעג רע טָאה רעּבירעד ,האנש ענײמעגלַא יד ךיז ןופ ןעדנעווּוצ
 .קערש ךיז םורַא טיירּפשרעפ טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד טייקרעכיז ךיז ןעּפַאש

 םהיא טָאה ,גינעק ןעגיטפניקוצ סלַא ןיֹוש טכַארטעּב םהיא טָאה סָאװ ,סרוריפ

 ,ןעפלַאהעג קרַאטש ייּברעד

 ןעּבָאה סָאװ ,רעבייװ הרבח ַא ףיוה סייּב טעדליּבעג ךיז טָאה ,םעד ץוח
 רעטומ רהיא טימ םענייאניא ,ּבײװ סע'סרוריפ .תקולחמ יד טרעסערגרעפ ךָאנ

 .ָאה רהייז טרהיפעגפיוא ךיז טָאה ,ױעטומ ס'רטּפיטנַא טימ ןוא רעטסעווש ןוא
 ןעלדיז וצ הזעה יד טַאהעג ןליפא טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ם'ניא גידרעפ
 ןיא קרַאטש ןעװעג סודרוה זיא השעמ רעד רעּביא .רעטכעט ייוװצ סגינעק םעד
 .ַאטשרעּפ סעט'רבח ערהיא טימ יז טָאה ןעגעוװטסעדנופ רַאנ ,רהיא ףיוא סעּכ
 .טָאה ןײלַא תימולש טינ רחעמ .ןעיורפ ערעדנַא יד רעּביא ןעשרעה וצ ןעג
 ,גינעק םעד יז ףױא ט'רטמ'עג טָאה ןוא הרבה רעד ןופ תֹודֹחַא יד טרעטשעג
 ךיז ןעּבָאה רעּבײװ ערעדנַא יד רָאנ יװ .םהֵיא ףיוא סטכעלש ןעטכַארט יז זַא
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 סעּכ ןיא זיא גינעק רעד זַא ןֹוא דשח ַא ןעלַאפעג זיא ייז ףיֹוא זַא ,טסואוורעד
 . -עגפיוא ןוא ןעשינעגעגעב ענעפַא ערעייז טלעטשעגּבָא ייז ןעּבַאה -- ,ייז ףיוא
 .עלפ יז תעשּב ןוא ,דנַאנַא טימ ןעגנוהיצעּב עכילטפַאשדניירפ ןעּבָאה וצ טרעה
 ןעכַאמ יײז ןעגעלפ ,טרַאװנעגעג סגינעק םעד ןיא םענייאניא ןעניפעג ךיז ןעג
 עגיזָאד יד ןיא .טַאהעג טנייפ ערעדנַא יד ענייא ןעטלָאװ ייז יו ,לעטשנָא ןַא
 לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,רטּפיטנַא ךיוא לײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה ןעשינעלעטשרעפ
 ךיוא יז ןעגעלפ דייהרעליטש רעּבָא .טגידיילעּב ךילטנעפע ן'סרוריפ וליפא
 רהעמ ךָאנ זיא תודחַא רעייז ןוא ,טכַאנ ייּב ץ'רוּכש ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז רעטייוו
 ,יײז טיה ןעמ זַא ,טלהיפעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד ןעסקַאװעג

 טָאה ןוא םישעמ עלַא ערעיײז ןעגעװ טסואוורעד ךיז טָאה תימולש רעּבָא
 גינעק םעד ןעּבעגעג ןעסיװ וצ גנידצלַא

 רהעמ ןוא ,טרעקַאלפעגרעדנַאנופ סעּכ סע'סודרוה ךיז טָאה טלָאמעד 2
 םעד ןעפרָאװעג תימולש טָאה רהיא ףיוא סָאװ ,יורפ סע'סרוריפ ןעגעק ץלַא ןופ
 םיבורק ןוא דניירפ עטוג ענייז ןעפורעגפיונוצ רע טָאה רעּבירעד .דשח ןעטסערג
 .רעד סרעדנוזעּב ,יורפ רעגיזָאד רעד רעּביא טגָאלקעּב ייז רַאפ ךיז טָאה ןוא
 .םִיֹוא טָאה יז סאוו ןוא רעטכעט ענייז וצ תוזע טימ ךיז טהיצעּב . יז סָאװ ,רַאֿפ
 ןופ טדנעװעגּבָא טָאה ןוא תונתמ-דלעג ךרוד םהיא ןעגעק םישורּפ יד טציירעג
 :עג ךיז רע טָאה טצעלוצ .ןעקנַארטעג-ףושּכ ךרוד ץרַאה סרעדורּב ןייז םהיא
 .סױא לָאז רע ,ןעסיהעג םהיא טָאה ןוא ץסרוריפ וצ עדער ןייז ןיא טדנעוו
 ,טרעלקרע סרוריפ טָאה ףיורעד .יורפ ןייז ןוא רעדורּב ןייז ןעשיווצ ןעּביילק
 טָאה טלָאמעד .יורפ ןייז רעדייא ,ןעּבעל ןייז ןעזָאלקעװַא רעכיג ליװ רע זַא
 ןוא ץרטּפיטנַא וצ טדנעװעג ךיז טָאה ןוא ןוט וצ טָאװ טסואוועג טינ סודרוה
 סע'סרוריפ טימ אשמו עגמ ןעכילטיא ןעטייררעביא לָאז רע ,םהיא ןעלהיופעּב
 ,איפונּכ רעצנַאג רעייז טימ ןוא אפוג ץ'סרוריפ טימ ,ּבייוו

 ףיױא ןייז רבוע טינ רהעמ ןיוש ןָא טציא ןופ רטּפיטנַא טגעלפ ןעפָא
 .גַאג ןעגניירּברעפ רע טגעלפ דייהרענעטלַאהעּב רעּבָא ,טָאברעפ ןעגיזָאד םעד
 יװ תויה רָאנ ןעשנעמ ענעפורעגנָא יד ןופ טּפַאשלעזעג רעד ןיא טכעג ענעצ;
 ,טפנוקוצ רעד רַאפ קערש ַא טסילפעגנייא םהיא טָאה ײרענַאיּפש סע'תימולש
 ,ץסודרוה ייּב ץלעוּפ טזָאלעג ןעילַאטיא ןיא דניירפ ענייז ךרוד רע טָאה רעּבירעד
 ףרַאדעּב ןעמ זַא ,ןעּבירשעג ןעּבָאה ייז .םיור ןייק ןעקישּבָא םהיא לָאז ןעמ
 טימ טקישענּבַא דלַאּב םהיא סודרוה טָאה .רסיק םוצ ץ'רטּפיטנַא ןעקיש דלַאּב
 רסיק םוצ ןענניירּב לָאז רע ידכּב ,ןעלטימדלעג עכייר ןוא עטיווס רעדנעצנעלג ַא
 ,גינעק ןעגיטפניקוצ ץ'רַאפ ןערָאװעג טמיטשעּב זיא רטּפיטנַא רעכלעוו ןיא ,האווצ ןייז
 ,רעטכַאט ס'לודג-ןהֹּכ םעד ,ן'מירמ ןופ ןהוז רעד ,סודרוה -- שרוי ןייז רַאפ ןוא

 רֶעּבַארַא רעד םיור ןייק ןערהָאפעג ךיוא זיא טייצ רעגילעזרעד ןיא 3
 יצֹּב טציא טָאה ןוא ןעלהעפעּב סרסיק םעד טגלָאפעג טינ טָאה סָאװ ,סואעליס
 רַאפ סָאװ ,םישעמ עגיבלעז יד רַאפ ץ'רטּפיטנַא ךרוד טגָאלקעגנָא ןערעװ טפרַאד
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 טָאה םעד ץוח .4 סָאַאלָאקינ טגָאלקעגנָא רעהירפ טַאהעג ןיוש םהיא טָאה ייז
 רע תמחמ ,ץתתרח גינעק םענעגייא ןייז טימ טגירקעצ טַאהעג ךיז סואעליס
 ךיוא ייז ןעשיװצ ,דניירפ עטוג עכילטע סגינעק םעד ןעּבעל סָאד ןעמונעג טָאה
 ךס ַא טימ .ַארטעּפ ןיא שנעמ רעטסגיטכעמ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעסומעָאס
 ץסוטַאּבַאפ רעטלַאװרעפ סרסיק םעד דצ ןייז ףיוא ןענואועג רע טָאה דלעג
 ןעגעק ךיא ןעציטשרעטנוא םהיא טעװ רענעי זַא ,טנעכערעג טָאה רע ןוא
 .טדערעגּבָא הנּתמ.דלעג רערעכייר ַא ךָאנ ךרוד טָאה רעּבָא סודרוה .'סודרוה
 / םייּב ןענָאמּפיוא טלָאװעג רע טָאה ףליה ןייז טימ ןוא ן'סואעליס ןופ ן'סוטַאּבַאפ
 רָאנ .טגײלעגפױרַא םהיא ףיױא טָאה רסיק רעד סָאװ ,סנק-דלעג םעד רעּכַארַא
 .רעפ ךָאנ טָאה רע רָאנ ,ןעלהָאצ טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ יד אל סואעליס
 ,רע זַא ,ןעפרָאװעגרַאפ םהיא טָאה ןוא ץסוטסוגװא ייּב ץסוטַאּבַאפ ט'רסמ
 ּבעילוצ רעדייא ,ןעסערעטניא סע'סודרוה ּבעילוצ רהעמ טעטלַאװרעּפ ,סוטַאּבַאפ
 ךָאנ ןעװעג זיא סָאװ ,ןסוטַאּבַאפ טנערָאצרעד קרַאטש טָאה סָאד .סרסיק םעד
 - סע'סואעליס גינעק םעד טגָאזעגסױא טָאה רע ןוא ,ן'סודרוה טימ .טעדניירפעּב ץלַא
 .עגרעטנוא טָאה סואעליס זַא ,ןעסיװ וצ ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא תודוס עלַא|
 םעד ןעמענ טסעפ ןעזָאל רָאנ רע לָאז ;ןסוטנירָאק רעטכעוװ-ּביײל ןייז טפיוק
 רהעמ ךָאנ הריסמ רעגיזָאד רעד טּבױלגעג טָאה גינעק רעד .ןעשנעמ ןעגיזָאד
 - .עג ַא ןעװעג זיִא ןוא ץַאלַאּפ ןיא ןעסקַאװעגפיוא זיא סוטנירָאק לייוו ,רַאפרעד
 רָאנ ,ן'סוטנירַאק זיולּב טינ ןעּפַאכ ןעסייהעג רע טָאה דלַאּב .רעּבַארַא רענערָאּב
 טע'סואעליס ,ןענופעג םהיא ייּב ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעּכַארַא ערעדנַא ייווצ ךָאנ
 ,טגיניּפעג יז טָאה ןעמ זַא .טבש ַא ןופ רערהיפנַא ןַא ןוא דניירפ ןעטוג ַא
 וצ ץסוטנירָאק ןעדײרנייַא טלָאװעג ןעּבָאה ייז זַא ,ןעועג הדומ ךיז ייז ןעּבַאה
 .כָאנ .גנוניולעּב עסיורג ַא טגָאזעגוצ רַאפרעד םהיא ןעּבָאה ןוא ץ'סודרוה ןע'גרה
 טָאה ,טרעהרעפ ייז טָאה ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ רעד ,סוגינרוטַאס יװ םעד
 ,םיור ןייק טקישעגּבָא ךיוא ייז ןעמ

 ץסרוריפ וצ ןהייטשוצוצ טרעהעגפיוא טינ סודרוה טָאה ,סנעגירעּביא 4
 ךסַא רעּביא טַאהעג טנייפ יז טָאה רע םורָאװ ;ּבײװ ןייז טג ןעּבעג לָאז רע
 םקֹוג ךיז ידכּב ,לעטימ ןרעסעּב ןייק טסואװעג טינ רע טָאה ךָאד ןוא ,םימעט
 טָאה רע זַא ,טײװ יֹזַא קעװַא סעכ ןייז זיא ףוס-לּכ-ףוס .,רהיא ןָא ןייז וצ
 ,ףיוה ןופ יורפ ןייז טימ םענייאניא רעדורּב ןייז ןעּבירטעגסױרַא

 ןוא גנוגידיילעּב עגיזָאד יד ןעמונעגפיוא גיטליגכיילג רעּבָא טָאה סרוריפ
 ןמז לּכ זַא ,ןערָאװשעג רע טָאה ייּברעד רָאנ ,עיכרַארטעט ןייז ןיא קעווא זיא
 ןוא ,ףיוה ןייז וצ ןהייגקירוצ טינ רחעמ רע טעװ ,ןעּבעל טעװ רעדורּב רעד
 ןעטלַאהעג טָאה רע .קירוצ ןעמוק רע טעװ ,ןעּברַאטש טעװ סודרוה זַא טשרע

 רע ,ברוקמ רעצנַאג א ןעװעג רע זיא ןע'סודרוה ייּב .רעיריס ַא ,קשמד ןופ סָאאלָאקינ 4

 / טצונעגסיוא יז טָאה סופיסוי ךיוא סָאװ ,ןעגיניק סע'סודרוה ןופ עטכישעג יד ןעבירשעגנָא טָאה =

 םגה) ,קיטירק רעגיטיונ רעד טימ ןוא גיטכיזרָאפ רהייז טצונעּב יז טָאה רע רָאנ ,קרעװ ענייז בעילעצ =

 ן'םודרוח לעיפוצ ןיוש טע'פגח ,רעקירָאטסיה רעלעיציפָא רעשיפיוה טלַא ,סָאַאלָאקינ םורָאװ /גידנעטש טינ
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 ץנארק זיא סודרוה תעשּב ,ןַאד ֹוליפַא ןעמוק טלָאװעג טינ ןוא העובש ןייז
 זַא ,טגײמעג טָאה רע תמחמ ,ךיז וצ ןעטעּב טזָאלעג םהיא טָאה ןוא ןערָאװעג
 .גָא ךָאנ סיּפע טפרַאדעּב רע טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעּברַאטש ןעכיג ןיא טעװ רע
 .ןערָאװעג דנוזעג רע זיא דייהרעטכירעגמוא רָאנ ,ן'סרוריפ ןעגָאז

 .עּב ךיז זיא סודרוה ןוא ,ןערָאװעג קנַארק סרוריפ זיא ףיורעד דלַאּב
 ןוא רעדורּב ןייז וצ ןערהָאפעגקעװַא זיא רע :רעכילדניירפ םהיא טימ ןעגנַאג
 .קנַארק יד טָאה רעּבָא סרוריפ .טייקכילטרעצ טימ םהיא םורַא ןעגנַאגעג זיא
 םגה .םורַא געט עכילטע ןיא ןעּברַאטשעג זיא רָאנ ,טּבעלעגרעּבירַא טינ טייה
 :רעליטש ןעמ טָאה ןעגעווטסעדנופ ,טיוט ן'זיּב טַאהעג ּבעיל םהיא טָאה סודרוה
 ,םס ךרוד אקוד ןוא ,טכַארּבעגמוא .םהיא ךיוא טָאה רע זַא ,טסעומשעג דייה
 עג טָאה ןוא םילשורי ןייק ןעגניירּב טזָאלעג רע טָאה רעּפרעק ןעטיוט ןייז
 טָאה ןוא םהיא רעּביא רעיורט ןעפעיט ַא ןעטלַאה קלָאפ ןעצנַאג םעד ןעסייה
 רעדורּב ןייז ןופ ןוא ס'רדנסּכלַא ןופ רענייא .היול עגיטרַאסורג ַא טכַאמעג םהיא
 ,טיוט ןייז ןענופעג ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רעדרעמ ס'לוּבוּתסירַא

 ,לעטיּפאק רעטסגיסיירד |
 .ן'סודרוה ןעגעק גנורעוושרעפ ס'רטּפיטנַא טקעלּפטנַא טרעוװ'ש

 ןעכערּברעפ ם'נופ רעוטפױא רע'תמא רעד ףױא טָאה ןעכיג ןיא 1
 יַאנ יד ןעװעג זיא טוט ס'עסרוריפ דָארג ןוא ,ףָארטש ןייז ןעמוקעּב ,רטּפיטנַא
 ןעמוקעג ןענייז טכענק ענעזַאלעגיירפ עכילטע סע'טרוריפ .וצרעד הּבס עטסטנעה
 זַא ,טלהייצרעד םהיא ןעּבָאה ןוא ץסודרוה וצ רעיורט ןעפעיט ןיא ןהייג וצ
 םהיא ןעּבָאה לָאז יורפ סע'סרוריפ .םס ךרוד ןעמוקעגמוא זיא רעדורּב ןייז
 סע טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,טכירעג ןעכילנהייועג-טינ ַא סיּפע טגנַאלרעד
 ןעלַאז רעטסעװש ןוא רעטומ ס'יורפ ןייז ;ןערָאװעג קנַארק רע זיא ,ןעסעגעג
 .רעפ סָאװ ,ןעיּבַארַא ןופ יורפ ַא טימ ןעמוקעגנָא ןייז רעהירפ געט ייווצ טימ
 ,קנַארטעג-סנעּצעיל ַא ן'סרוריפ רַאּפ ןעטיירגוצוצ ידכּב .רעצכעטיירק ףיוא טהייטש
 .עג רהיא ייּב טָאה רע ןוא ,עטנַאקעּב ַא סע'סואעליס רעּבָא זיא יורפ עגיזָאד יד
 ,תומה םס ן'סרוריפ ןענעג קנַארטעג-טנעּבעיל םעד טָאטשנָא לָאז יז זַא ,טילעוּפ

 ןעלַאפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג עגידושח עלַא ןופ טגערעגפיוא 2
 עיירפ ןוא סניפַאלקש ךס ַא ןעגינײּפ ןעסייהעג גינעק רעד טָאה ,םהיא ףיוא
 .עגסיוא םייונע יד רעטנוא ייז ןֹופ ענייא טָאה ייּברעד ןוא ,ךעלדיימ.טסנעיד
 ןעפָארטשעּב ,דרע רעד ןופ ןוא לעמיה ןופ רַאה רעד ,טָאג לָאז יאולה , : ןעירש
 עזַארפ יד ָאטָא *! רעטומ ס'רטּפיטנַא ,םירוסי ערעזנוא ןיא גידלוש זיא סָאװ ,יד
 .רעּבירַא טנַאקעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,טלַאהנָא ןַא גינעק םעד ןעּבעגעג טָאה
 עטגינײּפעג יד .ןינע ןעצנַאג ם'נופ גנושרָאפסױא רעגידרעטייו רעד וצ ןהייג
 .נַא ןעשיווצ ןעגנוהיצעּב עכילטפַאשדניירפ יד ןעגעװ טגָאזעגסױא ךָאנרעד טָאה
 .עג ערעיז ןעגעװ ךיוא יװ ,ןעיורפ ענייז ןוא ן'סרוריפ טימ רעטומ ס'רטּפיט
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 סרוריפ ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ טלהייצרעד ךיוא טָאה יז .ןעגנולמַאזרעפ עמייה

 . גירט טכענ עצנַאג ,גינעק ןופ ןעמוק ןעגעלפ יז יו םעדכָאנ ,ןעגעלפ רטּפיטנַא ןֹוא

 .נעמ עלַא ןעקישקעװַא ייז ןעגעלפ ייּברעד ןוא ,ןעיורפ יד טימ םענייאניא ןעק

 עײרפ יד ןופ ענייא טגָאזעגסױא טָאה סָאד .עטנעידעּב עכילבייוו ןוא עכיל

 | | ,סנירענעיד

 .עּב עכילטיא סניפַאלקש יד ןעגינייּפ ןעזָאלעג סודרוה טָאה ףָאנרעד 3

 עכלעװ ,ןירענעיד יד סָאװ ,עּבלעזסָאד טגָאזעגסױא ןעּבַאה עלַא ןוא ,רעדנוז

 ןעשיװצ זַא ,ןעװעג ףיסומ ךָאנ ןעּבָאה ןוא ,ןערָאװעג טרעהרעפ טשרעוצ זיא

 ןערהָאפ לָאז רעטשרע רעד זַא ,טדערעגּבָא ןעװעג זיא סרוריפ ןוא ץ'רטּפיטנַא

 םורָאװ .ַאערעּפ ןייק ןערהעקמוא קירוצ ךיז לָאז רעטצעל רעד ןוא ,םיור ןייק

 יװ םעדכָאנ ,טציא זַא ,ןיז םעד ןיא טגָאזעגסױרַא ךיז יז ןעּבָאה לָאמ עכילטע

 רַאפ ךיז ןעמענ ךיוא רע טעװ ,ץלוּבוּתסירַא ןוא ץ'רדנסּכלַא טגיטייזעּב טָאה סודרוה

 ,גײרּבמוא טנָאקעג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַאזַא רַאפ ,ןעיורפ ערעייז רַאפ ןוא יז

 זיא רעּבירעד .רעכיז ןייז טינ רענייק ןָאק ,רעדניק ערהיא ןוא ןע'מידמ ןעג

 .ךילגעמ רָאנ זיא סָאד טייװ יװ ,הער היח עגיזָאד יד ןעדיימוצסיוא רעסעּב סע

 ויא רע זַא ,רעטומ ןייז רַאפ ןעגָאלקעּב ךיז רטּפיטנַא ךיוא טגעלפ סלָאמטּפָא

 עלַא סיוא טהעז רעטָאפ ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןערָאװעג הָארג טציא ןיוש

 .רעדײא ,רעהירפ ןעּברַאטש ,רטּפיטנַא ,רע טעװ ףוס-לּכףוס ןוא ,רעגניא גָאט

 לָאז סודרוה ןעװ וליפא ןוא ,גנוריגער רע'תמא רעד וצ ןעמוק ךָאנ טעװ רע

 .יעד - ןרעיודעג ךָאנ סָאד ןָאק גנַאל יװ ןוא -- םהיא רַאפ רעהירפ ןעּברַאטש

 םורָאװ .הלשממ רעד ןופ ןעּכָאה האנה טייצ עצרוק ַא רָאנ ךיוא רע טעװ טלָאמ -

 , תּתסירַא ןוא ס'רדנסּכלַא ,טסייה סָאד ,(םרָאװנעדניל) ארדיה רעד ןופ ּפעק יד

 טָאה רעדניק ענעגייא ,ס'רטּפיטנַא ,ענייז ןוא ,רעטנוא ןעסקַאװ ,רעדניק סילוּב

 רע טָאה האוצ ןייז ןיא םורָאװ ,גנונעפָאה יד ןעטינשענּבָא גינעק רעד ךָאד

 ןוא ן'סודרוה ןהוז ס'מירמ טוט (ס'רטּפיטנַא) ןייז ךָאנ שרוי ַא רַאפ טמיטשעּב

 (סודרוה) ןַאמ רעטלַא רעד ּבָא ךיז טרַאנ ןירעד רעּבָא ,ייז ןופ םענייק טיג

 ,רע ;ןעטײּבמוא טינרָאג ןעמ ןָאק האווצ ןייז זַא ,טנעכער רע ּביוא ,קרַאטש

 טינ לָאז רעדניק סגינעק יד ןופ רענייק זַא ,רַאּפרעד ןעגרָאז ןיוש טעװ ,רטּפיטנַא

 ,רעדניק ענייז טַאהעג טנייפ ױזַא טינ ךָאד טָאה רעטָאפ ןייק .ןעּבעל ןעּביילּב

 רע טָאה ױזַא .רעסערג ךָאנ זיא רעדירּב ענייז וצ האנש ןייז רָאנ ,סודרוה יו

 ץסרוריפ טימ לָאז רע ידכּב ,ןעטנעלַאט טרעדנוה ןעּבעגעג גנַאל טינ םהיא

 ַא רַאפ סָאװ ,טגערפעג טָאה רענעי זַא ןוא .ןעדיירסױא טינ טרָאװ ןייק

 רימ, :טרעפטנעעג ןעּבָאה רטּפיטנַא לָאז ,גינעק םעד ןָאטעג רע טָאה סטכעלש

 ןעּבעל עליה סָאד זנוא טזָאל רע סָאװ ,טימרעד ןעדירפוצ ןייז ןוש ןענָאק

 ךילגעממוא זיא סע רעּבָא .ןעמונעגּבָא גנידצלַא זנוא ייּב טָאה רע יװ םעדכָאנ

 וליּפַא ןָאק סָאװ ,הער .היח רעגיטשרָאד:טולּב ןימ ַאזַא ןופ ןערעװ וצ ןענורטנַא

 ערעדנא וצ טּפַאשדניירפ ןייז ןעפָא סױרַא טזײװ ןעמ יװ ,ןהעזוצ ןרעג טינ

 ןיא רָאנ ,דייהרענעטלַאהעּב טינ רהעמ ףיונוצ ךיז רימ ןעמוק רעטציא ,ןעשנעמ

 רָאנ ןיא זנוא ײּב ּבױא ,ךילטנעפע ךיוא ןוט ןענָאק סָאד רימ ןעלעװ ןעכיג

 ."רענעמ עיתמא ןופ טסיופ ַא ןוא ץרַאה ַא ןַאהרַאפ
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 ךָאנ ןעּבָאה ןוא סניפַאלקש עטגיניײּפעג יד טגָאזעגסיוא ןעּבָאה ױזַא 4
 - ןייק ןעפױלטנַא וצ ייז טימ הֹעדּב טַאהעג טָאה סרוריפ זַא ,וצרעד ןעוועג ףיסומ
 ,םעד תמחמ סרעדנוזעּב ,תועידי עלַא יד טָא טּביױלגעג טָאה גינעק רעד .ַארעּפ
 ןופרעד םורָאװ ;ןעטנעלַאט טרעדנוה יד ןערָאװעג טנָאמרעד ןענייז סע לייוו
 ,ץרטּפיטנַא טימ טדערעג רָאנ ןילַא רע טָאה

 רעטומ ס'רטּפיטנַא וצ סעּכ ןייז ןעזָאלעגסױא סודרוה טָאה לּכ םדוק
 טָאה רע סָאװ ,גנוריצ רהיא ןעמונעגּבָא קירוצ רהיא ייּב טָאה רע .ן'סירָאד
 ןעטנעלַאט ךסַא ןעװעג טרעװ זיא סָאװ ןוא ןעקנַאשעג רעהירפ רהיא טַאהעג
 רע טָאה ןעיורפ סע'סוריפ ,טהעקרעפ ,לָאמ ןעטייווצ ַא ןעּבירטרעפ יז טָאה ןוא
 - ןעמוקעּב ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעדנואוו ערעייז ןעלייהסיוא טזָאלעג ןוא .טגידָאנעגעּב
 | ,םייונע יד תעשּב

 רעד .ארומ ןופ ךיז רעסיא ןעװעג ןָא טציא ןופ רע זיא ,סנעגירעּביא
 ךסַא טזָאלעג טָאה רע ןוא ,ןעגערפיוא ןיוש םהיא טגעלפ דשח רעטסנעלק
 .ןעגידלוש ןייק ןעזָאלוצכרוד טינ ידכּב ,ןעגינייּפ עגידלושמוא

 ינֲא ןהוז ןייז ,ץרטּפיטנַא ינורמוש םעד טּפַאכעג ךיוא רע טָאה ױזַא 5
 טָאה ,טגיניײּפעג ינורמוש ןעגיזָאד םעד טָאה ןעמ תעשּב ,רעטלַאװרעפ ס'רטפיש
 ךרוד םירצמ ןופ ןעגניירּב טזָאלעג טָאה תיּבה-לעּב ןייז זַא ,טגָאזעגסױא רע
 ,גינעק םעד ןעטױט וצ ידכּב ,תומה םס ,סוליפיטְנַא ,דניירפ ןעטוג ַא םעגייז
 .עגרעּביא ןוא ןַאידױט רעטעפ ס'רטּפיטנַא ןעמּונעגוצ סע טָאה ן'סוליפיטנַא ןופ
 לָאז רע ,ןעּבעגעגרעביא רטּפיטנַא סע טָאה םהיא סָאװ ,ןץסרוריפ סע ןעבעג
 ןעניפעג ךיז טעװ ,רטּפיטנַא ,אפוג רע סָאװ טייצ רעד ןיא ,ן'סודרוה ןעטיוט |

 סרוריפ .ןעלַאּפ וענָאק טינ דשח ןייק םהיא ףױא טעװ ױזַא ןֹוא ,םיור ןיא
 .ורפ ןייז ןעטיה וצ ףיוא םס םעד ןעּבעגעגּבָא ןעּבָאה לָאז רעּבָא

 יעֹּב רהיא טָאה ןוא ןעפור ןעסייהעג דלַאּב גינעק רעד טָאה עטצעל יד
 קעװַא יז יא ,טױרטעגנַא רהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ךאז יד ןעגניירּב וצ ןעלהיופ
 רָאנ ,רהיא ןופ טגנַאלרעפ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןעגניירּב וצ ידכּב ,טש'רמולּכמ
 ןערעװ וצ רוטּפ ידכב ,ךַאד ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא ךיז יז טָאה ןע'תמא רעד ןיא
 .טמיטשעּב טָאה גינעק רעד סָאװ ,םייוגנע יד ןופ ןוא גנוכוזרעטנוא רעד ןופ
 .עּב טלָאװעג טָאה סָאװ ,טָאג ןופ טרעשעצ ךילרעפניישעב ןעװעג זיא'ס רָאג
 ערעדנַא ףױא רָאנ ,ּפָאק ץפיוא טיג ןעלַאפ לָאז יז זַא ,ןרטפיטנַא ןעפָארטש
 טכַארּבעג יז טָאה ןעמ זַא ןעּבעל ןעּבילּבעג יז זיא ױזַא ןוא ,ףוג ןופ ןעלייט
 יז לײרװ ,גניקיוקרעד רהיא ןעגניירב ןעסייהעג גינעק רעד טָאה ,ןעגָארט וצ
 טָאה סָאװרַאפ ,טגערפעג רהיא ייּב טָאה ןוא ,לֵאפ ץכָאנ טּבױטעּב ןעװעג זיא
 רהיא רע טָאה ,תמא םעד ןעגָאסױא טעװ יז בוא ,ןעפרָאװעגּבָארַא ךיז יז
 יז טעװ עשז רעמָאט .ףָארטש ןופ ןעכַאמ יירפ יז טעװ רע זַא ,ןערָאװשעג
 סע וַא ,ױזַא ןעדיינשעצ ּבײל רהיא םייוננע יד ךרוד רע טעװ ,ןעטלַאהעּב טיפע
 ,הרובק רעד רַאפ ןעּבײלּברעּביא רהעמ טשינ רָאג טעװ

 .וצ :תעדה-בושי ןעצרוק ַא ךָאנ טרעפטנעעג ענעדיא יד טָאה ףיורעד 6
 ןוא טױט זיא סרוריפ זַא דלַאּביװ ,דוס םעד ןעטלַאה ךָאנ ךיא לָאז סָאװ בעיל
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 ףעמעלַא זנוא ןופ טלָאװעג טָאה סָאװ ,ץ'רטּפיטנַא ןעניוש ךיא לָאז סָאװ ּבעילוצ
 לָאז ,ריד ץוח ןוא ,גינעק ינודא ,סיוא ךימ רעה רעּבירעד זיא !לּת ַא ןע; ַאמ |

 .תמא םעד גָאז ךיא זַא ןערַאנּבָא טינ ןָאק ןעמ ןעמעװ ,טָאג תודע ןיימ ןייז
 -עג טָאה סָאװ ,ץסרוריפ ייּב ,ןערערט טימ ןעסָאגעּב ,ןעסעזעג טזיּב וד תע עב
 :טגָאזעג טָאה ןוא ךיז וצ ןעפורעג ךימ רע טָאה ,ןעכרַאטש םייּב ןעטלַאה/

 סָאװ ,להיפעג םעד ןיא טַאהעג תועט ןעסיורג ַא ךיא ּבָאה ,יורפ עּבעיל ,תמאּב;
 ףימ טָאה רע תעשּב ,טַאהעג טנייפ םהיא ּבָאה ךיא .רימ וצ טָאה רעדורּב ןיימ

 ױזַא טנייװעּב סע רעװ ,םעד ןעטיוט טלָאװעג ּבָאה ךיא ןוא ,בעיל קרַאטש ױזַא }
 .געידרעפ ןיימ רעטציא םוקעּב ךיא .ןעּברַאטשעג טינ ךָאנ ןיּב ךיא סָאװ ,ךימ
 סָאװ ,םס יד ןעגניירּב טסלָאז וד רעּבָא .טייקגיזיולּבעיל ןיימ רַאּפ ןיול ןעט
 טסטיה וד ןוא ,ָאד ןעזָאלעג סע טָאה רטּפיטנַא סָאװ ,םהיא רַאפ טמיטשעּב זיא
 -עגטימ טינ לָאז ךיא ידכּב ,ןעגוא ענימ רַאפ ָאד סע ןעטכינרעפ ןוא ,סע
 ,טגלָאפעג ךיא בָאה להעפעּב ןייז ."בורג ןיא רימ טימ טסייג.המקנ םעד ןעמ
 רַאֿפ ןופרעד לייט ןעטסערג םעד ןעטָאשעגנײרַא ןוא םס יד טכַארּבעג ּבָאה
 ,רימ רַאפ ןעטלַאהעּב ךיא ּבָאה רעּבָא טשער םעד ,רעייפ ןיא ןעגיוא ענייז
 ,"טיונ ַא ןופ לַאפ ץפיוא ,ריד רַאפ טאהעג ארומ ּבָאה ךיא לייוו

 טָאהס ואװ ,ליטסעק ַא ןעמונעגסױרַא יז טָאה רעטרעװ יד טָא טימ 7
 ןעגערפסיוא ןעסייהעג ךָאנרעד טָאה גינעק רעד .םס לעסיּב ַא ךָאנ ןענופעג ךיז
 ףױא ךיז ןעּבָאה ענעי ןוא ,רעדירּב ןוא רעטומ סע'סוליפיטנַא םייונע רעטנוא
 .םירצמ ןופ ליטסעק עגיזָאד יד טכַארּבעגטימ טָאה סוליפיטנַא זַא ,ןעוועג הדומ
 סָאװ ,רעדורּב ַא םענייז ןופ םס יד טימ םענייאניא ןעמוקעּב יז טָאה רע ואוו
 .ַאירדנטּכלַא ןיא רָאטקָאד ַא ןעוועג זיא

 ֵסָאװ ,לוּבוּתסירַא ןוא רדנסּכלַא רעדירּב יד ןופ תומשנ יד ןעּבָאה יװַא
 -ָאה ןוא תולוע ענעגרָאּברעפ טקעלּפטנַא ,ץַאלַאּפ ן'רעּביא ןעגנַאגעגמורַא ןעגייז
 .עג דשח רעד זיא יז ףיױא סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא ןיד.תיּב םוצ ןעפורעג ןעּב
 םירמ רעטכָאט ס'לודגןהּכ םעד ןעגעװ ךיוא םורָאװ .ןעטסגינייוו םוצ ןעלַאּפ
 ערהיא ;גנורעוװשרעפ רעד ןעגעװ טסואוועג טָאה יז זַא ,ןעזיוועּב ןערָאװעג זיא
 רעד רַאפ ,טגינייּפעג ייז טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעגסיוא סָאד ןעּבָאה רעדירּב ענעגייא
 ךופ טקעמעגסיוא טָאה ןוא ,ןהוז םעד טפָארטשעּב סודְרֹוה טָאה ןעכערּברעפ סרעטומ
 .שרוי ס'רטּפיטנַא רַאּפ טמיטשעּב טַאהעג םהיא טָאה רע סָאװ ,ץסודרוה האוצ ןייז

 ,לעטיּפאק רעטסגיסיירד:ןוא-ןייא
 ,טלַאק ןעמונעגפיוא טרעװ ןוא םיור ןופ קירוצ  םוא ךיז טרהעק רטּפיטנַא

 ,סוליטַאּב רעסיװװעג ַא תודע סלַא ןעטָארטעגסױרַא ךָאנ זיא טצעלוצ 41
 .,'רטּפיטנַא ןופ גנורעוושרעפ רעד ןעגעוו תויאר עטס'טלוּב יד טכַארּבעג טָאה סָאװ
 .ךעזיוװעצ טָאה ױע .ףַאלקש רענעזָאלעג-יירפ ןייז ןעװעג זיא ,סוליטַאּב ,רע סָאװ
 -רעד סָאװ ,םיצרש ערעדנַא ןופ החיל ןוא גנַאלש ַא ןופ םס ,תומה םס רעדנַא ןַא
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 בינעק םעד ןעגעק ןענעפָאװעּב טפרַאדעּב ךיז ּביײװ ןייז ןוא סרוריפ ןעּבָאה טימ
 י ןעקריװ טינ טעװ םס עטשרע יד ּבױא ,לֵאּפ םעד ןיא

 ,רעדרעמרעטָאפ ם'נופ רענעלּפ יד ֹוצ הפסוה סלַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
 .ניא רעיײז טכַארטעגסױא טָאה רטּפיטנַא סָאװ ,ףעירּב ןעזיועּב ךָאנ רע טָאה
 ןוא סױליכרַא ,ןהיז ייװצ עגינעק םעד .רעדירּב ענייז ן'רטּפ וצ ידכּב ,טלַאה
 ןעװעג לופ ןענייז ןוא םירוחב ענעסקַאװרעד ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,סוּפיליפ
 רעייז ּבעילוצ םיור ןיא ןעטלַאהעגפיוא ךיז ןעּבָאה ,ןעגנוּבערטש ענעּבױהעג טימ
 סָאװ ,טיל עגנוי עגיזָאד יד געװ ןופ ןעמַארוצּבָא רעכיג סָאװ ידכּב .גנודליּב
 רטּפיטנַא טָאה -- ,ןעטכיזסיוא ענייז עלַא טשינ וצ ןעכַאמ וצ לולע ןעוועג ןענייז
 דניירפ עטוג ענייז ןופ ןעמָאנ ן'רעטנוא ףעירב עשלַאפ ןעּבירשעג ןײלַא זייוװלייט
 ןעלָאז יז ,דלעג טימ טפיוקעגרעטנוא ערעדנַא רע טָאה זייוולייט ןוא ,םיור ןיא
 ןענייז ןעצנירּפ עדייּב זַא ,טגָאזעג ןעװעג זיאס עכלעװו ןיא ,ףעירּב ןעּביײרש
 ס'לוּבוּתסירַא ןוא ס'רדנסּכלַא ןעּפָא ןעגָאלקעּב יז זַא ,רעטָאפ םעד לזלזמ טּפָא
 .העקמוא ךיז ןעזומ ייז סָאװ ,טימרעד ןעדירפוצ טינ קרַאטש ןעגייז ןוא לרֹוג
 קירוצ טַאהעג יז רעטָאפ רעד טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג םורָאװ .םייה ַא ןער
 .ץרטּפיטנַא טגיהורמואעּב קרַאטש טָאה סָאד ןוא ,ןעפורעגסױרַא

 *עג ךָאנ יא רע תעשּב ,העיסנ ןייז רַאפ ןיוש רע טָאה ,סנעגירעּביא 2
 ײז ןעגעק ףעירּב עכלעזַא דלעג רַאפ ןעּביירש טזָאלעג ,הדוהי.תוכלמ ןיא ןעוו
 רע םורָאװ ;ןעפורעגסױרַא טינ רע טָאה דשח סרעטָאפ םעד רָאנ ,םיור ןופ
 רעדָא טָאה ןוא ,רעדירּב ענייז ןופ רעגידייטרעפ סלַא ןעטערטסױרַא טגעלפ אפוג
 טגעלמ רע רעדָא ,שלַאפ זיא ,ןעּבירשעג טהייטש ָאד סָאװ ,ץלַא זַא ,טרעלקרעד
 ..דנעגוי סא טכַאמעג טינ רחעמ ןענייז ןרעלהעפ ערעייז עלַא זַא ,ןעלעטשרָאפ
 ןעבעגסיוא טזומעג רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא יװ תויה רָאנ .טייקגיניזטכייל רעכיל
 ענייז ןעגעק ףעירּב יד ןעּבירשעג ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ףיוא דלעג ךסַא
 טפיוקעג טָאה ןוא תודע יד ןערַאנוצרעטנוא טכוזעג רע טָאװ רעּבירעד ,רעדירּב
 ךס ַא ןוא םילּכ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז ,ןעכיפעט עטנוּב ,רעדיילק ערעייט
 וצ םיצפח יד טָא רַאפ תואצוה יד ןֹופ סיירג רעד רעּביא יזכּב ,ןעכַאז ערעדנַא
 רעד ןעמָארטעּב טָאה טצעלוצ .רעשלעפ.ןעפעידב יד רַאפ ןיול םעד ןעטלַאהעּב
 ,דיירסיוא םעד טכַאמעג טָאה רע ןוא ,ןעטנעלַאט 200 זיּב תואצוה עלַא ענייז ןופ ןובשח
 ,ץסואעליס ןעגעק טעצָארּפ רעד ןעגנולשעגנייַא טָאה ןופרעד לייט ןעטסערג םעד זַא

 רטּפיטנַא זַא ,ןערָאװעג רָאלק זיא םייונע יד רעטנוא ןעזייועּב עלַא ךרוד
 זיא ףעירּב יד טימ השעמ רעד ךרוד ןוא ,רעטָאפ םעד ןע'גרה טלָאװעג טָאה
 .ירּב ענייז ןעגעק ןַאלּפדרַאמ ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רע זַא ,ןערָאװעג טקעלּפטנַא
 ע'טואימ עלַא ס'רטפיטנַא ןערָאװעג טקעדעגפיוא ןעצנַאגניא ןענייז ױזַא ןוא--,רעד
 יד ןופ רענייק טָאה ןעגעװטסעדנופ .ערעסערג יד יײס ערענעלק יד ייס ,םישעמ
 יװ ,ןעסיװ וצ ןעּבעגעג טינ םהיא ,םיור ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ
 ,ןערעהרעפ עגיזָאד יד טניז םגה ,הדוהי:תוכלמ ןיא םהיא טימ טלַאה סע טכעלש
 : םישדח ןעּביז ןעגנַאגעגיײּברַאפ ןענייז ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןענַאװ זיּב
 רשפא ,טַאהעג םהיא ףיוא ןעּבָאה עלַא סָאװ ,האנש יד ןעװעג זיא סיורג ױזַא
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 ײּב ליֹומ יד טכַאמרעפ רעדירּב עטע'גרה'רעד יד ןופ תומשנ יד ךיוא ןעּבָאה
 .רעפ טימ ןוא .ןעסיװ ןעזָאל וצ םהיא ןעװעג ןרעג ןעטלָאװ סָאװ ,עגינעי יד
 ןיא םוא ךיז טרהעק רע זַא ,הרושּב יד ףעירּב ַא ןיא טגָאזעגנָא רע טָאה ןעגינעג
 רעד דובּכַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעװעג עידומ ךיילגוצ טָאה ןוא ,םיור ןופ ןעכיג
 ,טנעגעזעגּבָא םהיא טימ ךיז טָאה רסיק

 יניא ןעגיזָאד םעד ןעּפַאכ וצ טרַאגעג טָאה סָאװ ,רעדיװ גינעק רעד 3
 רעהירפ ןופרעד ךיז רענעי טסיװרעד רעמָאט ,טאהעג ארומ טָאה ןוא טנַאגירט
 ץרטּפיטנַא וצ ףעירּב ענייז ןיא טייז ןייז ןופ טָאה -- ,גיטכיזרָאפ ןייז טעװ ןוא
 סָאװ לָאז רע ,טליײַאעג םהיא טָאה ןוא םהיא וצ ךילדניירפ ךיז טלעטשעגסױרַא
 :ַאק ,סודרוה ,רע טעװ ,ןעמוק ןעכיג ןיא טעװ רע ּביױא ;םײהַא ןעמוק רעכיג
 סרעטומ ןייז םורָאװ .רעטומ ןייז ןעגעק ןעגָאלקנָא יד וצ ףוס ַא ןעכַאמ ןעג
 ,טסואוועּבמוא ןעּבילּבעג טינ ן'רטּפיטנַא זיא גנוּביירטרעפ

 טָאה ןעמ ואו ,ףעירּבַא טנערַאט ןיא ןעמוקעּב רע טָאה רעהירפ ןיוש
 ,טהיא רעּביא טרעיורטעג קרַאטש טָאה רע ןוא ,טיוט סע'סרוריפ טגָאזעגנָא םהיא
 ,"היפפיוא ןעגיזָאד ן'רַאפ ןעּבױל סרעדנװזעּב םהיא טלָאװעג ןעּבָאה ערעדנַא
 רָאנ .רעטעפ ןייז ןַאטעגוצ ןעװעג זיא רע טייװ יװ ,ןעזיוועּב טָאה סָאד לייוו
 ,רַאפרעד .ןעגָאלשעגרעדינ טינ רהעמ ןעװעג רע זיא םצעּב זַא ,סיוא טזייוו'ס
 רע טָאה ץטרוריפ ןיא ןוא ,ןעּבעגעגניַא טינ ךיז טָאה גנורעוושרעפ יד סָאװ
 רע תעשּב ,סנעגירעּביא .תועשר ןייז ןופ רעפלעה םעד טינ רהעמ טנייוועּב
 ַא טּפַאכעגנָא ןיוש םהיא טָאה ,סנעכערּברעפ ענייז ןָא ןענַאמרעד ךיז טגעלפ
 .ןענופעג ןערעװ טינ לָאז םס יד זַא ,קערש

 ןעטנַאמרעד סרעטָאפ ןייז ןעיקיליק ןיא ןעמוקעּב טָאה רע רעּבָא תעשּב
 ץץפיוא ּכָארַא ןעכיג ןיא זיא ןוא רעטייװ ןערהָאפעג דלַאּב עקַאט רע זיא ,ףעירּב
 עג רעד ןרעטַאמ וצ ןעּבױהעגנָא םהיא טָאה טרָאד .סירעדנעלעק ןיא גערּב
 טַאהעג רע טָאה ןײלַא ךיז ןעגעװ ןוא קילגמוא סרעטומ ןייז ןעגעװ קנַאד
 םריא ןעּבָאה דניירפ עטוג ענייז ןעשיווצ ערעגילק יד ,ןעלהיפעגרָאפ עטכעלש

 רעדייא ,רעטָאפ םייּב ןהעז ןעזָאל ךיז רעהירפ טינ לָאז רע ,הצע ןַא ןעּבעגעג

 .רעפ ןערָאװעג זיא רעטומ ןייז םעט ַא רַאפ סָאװ רעּביא ,ןהייגרעד טעװ רע
 ןעגעק עגַאלקנָא רעד רעּביא זַא ,ןעּבָאה ארומ ףרַאדעּב ןעמ םורָאװ ;ןעבירט
 ןענייז סָאװ ,עגיטכיזרָאפמוא רהעמ יד רעּבָא .ןעדייל ןעזומ ךיוא רע טעװ רהיא
 רעכיג סָאװ טלַאװעג ןעּבָאה ייז יװ ,הבוט ס'רטּפיטנַא ןעװעג ןעסיוא ױזַא טינ
 תרתמ םהיא ןעּבָאה ןוא ןעלייַאוצוצ ךיז טדערעגוצ םהיא ןעּבָאה ,םיהַא ןעמוק
 דצמ דׁשֹח ַא ךיז ףיוא ןעהיצפיורַא ךיז ןעמַאז ןייז ךרוד טינ לָאז רע זַא ,ןעוועג
 ,תוריסמ ףױא יירסױא עטוגַא רעּביירט-תוליכר יד ןעבעג ןוא רעטָאפ ןייז
 ,רָאנ ןעװעג סָאד זיא ,טריגירטניא םהיא ןעגעק סיּפע טָאה ןעמ ּביוא םורָאװ
 רענייק טעװ טרַאװנעגעג ןייז ןיא רעּבָא ,ייּברעד ןעװעג טינ ויא רע ןמז לּכ
 רע טלָאװ רעּבירעד .ןעטערטוצסױרַא םהיא ןעגעק הזעה יד רהעמ ןעּבָאה טינ
 ץרעכיז א ןע-העװנָא דשח ןרעכיזמוא ןַא רעּביא טלָאװ רע ּביױא ,ןָאטעג גולק טינ
 סמערַא יק ןיא רעמָאפ םעד ןעפראוו ךיז רעכיג סָאװ רעסעּב רע לָאז ,סניוועג
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 סע'סודרוה ףיוא ךיז טלעקָאש סָאװ ,ןיורק עכילגיניק יד ןעמוקעּב וצ ןהעז ןוא
 טָאה ,ןָאמעד ןעזייב ןייז ןופ ןעּבירטעג .ןײלַא ךָאנ זיא רענעי ןמז לּכ ,ּפָאק
 זיא ןוא ףיש ץפיוא ךיז טצעזעג טָאה ,הצע רעטצעל רעד טגלָאפעג רטּפיטנַא
 ,אירסיק ןופ ןעפַאה םעד ,סָאטסַאּבעס ןיא ןעמוקעגנָא דלַאּב |

 ןוא םַאזנייא ןענופעגנייַא ךיז דייהרעטכירעגמוא רע טָאה .ָאד רָאנ 4
 טגעװרעד טינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,ןעדימעגסיוא םהיא ןעּבָאה עלַא ,דנעלע
 טנייפ סָאמ רעכיײלג ןיא םהיא ןעּבָאה עלַא סורָאװ ,םהיא וצ ןענהענעג וצ
 ךסַא ןעזײװסױרַא ןעפָא טגעמעג טציא ןעמ טָאה האנש יד ָאטָא ןוא ,טַאהעג
 .גַאג רעד רעּביא םורָאװ ;גינעק ן'רַאפ ארומ סיוא ןעדימעגסיוא םהיא ןעּבָאה
 רָאנ ,ן'רטּפיטנַא ןעגעװ ןעגנַאלק עטכעלש ןעגנַאגעג ןיוש ןענייז טדָאטש רעצ
 ,םהיא טימ טלַאה סע יװ ,טסואװעג טינ טשינרָאג טָאה ןײלַא רע

 רטּפיטנַא יװ ,שינעגעזעג ַאזַא טַאהעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רענייק
 גיצניװ טימ וזַא טינ ךיא ןעמ טָאה םענייק רעּבָא ,םיור ןופ ןערהַאפּבָא םייּב
 ןעריּפש וצ ןעּבױהעגנַא ןיוש טָאה רע ןוא ,םײהַא ןעמוק םייּב טנעגעגעּב דוכּכ
 .עג זיא רע רָאנ ;םיהרעד ןיא םהיא ףיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד
 .ּבלַאה גינייועניא .ןעקרעמ ןעזָאל וצ טינ סע ידכּב ,ןעּבירטעגכרוד גונעג ןעוו
 ;דרעּפָאה ןופ ענימ א ןעזיײװּוצסױרַא טסיילפעג ךיז רע טָאה ,קערש רַאפ טוט
 טינ זיא ללכּב ןוא ,ןעװעג טינ ויא ןעפלטנַא םוצ געוו ןייק .טייקטסעפ רעג
 יד ןעגעװ סערעכיז סיּפע .ץענ ןופ ןעסײרוצסױרַא ךיז טייקכילגעמ ןייק ןעוועג
 .עק רעד תמחמ ,ןעגנַאגרעד טינ ָאד ךיוא רע זיא ם"יהרעד ןיא ןעשינעהעשעג
 םעד ןעגעװ ןעגנולייטטימ ןייק ןעכַאמ וצ טינ טגָאזרעפ גניירטש רהייז טָאה גינ
 ןופ קנופ רעגיצנייא רעד זױלּב ןעּבילּבעג םהיא ייּב זיא ױזַא ,ןינע ןעצנַאג
 טָאה ןעמ ָּביֹוא זַא רעדָא ,ןענופעג טינ ךַאז ןייק ןעמ טָאה רשפא זַא ,גנונעפָאה
 עשלַאפ ךרוד ןוא רהיפפיוא ןעגיד'הזעה ַא ךרוד רעי טעװ ,ןענופעג סיּפע ָאי וליפא
 גנוטטער ףיוא געװ רעדנַא ןייק ,גנוגידלושעּב יד ןעכַאמ טשינ וצ ןענָאק גנייג
 ,טַאהעג טינ רע טָאה

 ןעכילגיניק ןיא ןעטָארטעגניירַא רע זיא דנַאטשוצ:סטימעג ַאזַא ןיא 5
 רעױט ןעטשרע םייּב ןעמ טָאה יז םורָאװ ;דניירפ ענייז ןהָא רעּבָא ,ץַאלַאפ
 .רַעפ רעד ,סורַאו גילעמוצ ןעועג זיא ץַאלַאּפ ןיא ,ןעּבירטעגּבַא טָאּפש טימ
 ןעמונעגנַא ךיז טָאה ,רעטָאפ ןייז וצ ןײרַא זיא רטּפיטנַא ,ןעיריס ןופ רעטלַאװ
 .הענרעד ךיז טָאה ןוא ,טגָאמרעפ טָאה רע סָאװ ,טיקטסיירד רעד רָאג טימ
 טקערטשענסױא טָאה סודרוה רעּבָא .ןעמענוצמורַא םהיא ידכב ,םהיא וצ טרעט
 רַעטָאפ ןייז ןופ חצור א רָאנ, :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ךיז רַאפ דנעה ענייז
 ףיא ןעדָאלעגפױרַא טָאה רע תעשּב ,ןעמענוצמורַא ךימ הזעה יד ןעּבָאה ןַאק
 ךימ רהיר ןוא ,שנעמ רעגיטכערטרעדינ ,תוחור ידלַא וצ קעװַא !אטח ַאזַא ךיז
 ריד ךיא לעװ רעטציא !דלוש ןייד ןופ ןעגיניירּבַא ךיז טסעװ וד זיּב ,ןָא טינ
 ןעמוקעג דָארג זיא סָאװ ,סורָאװ ןייז טעװ ןייד ַא רַאפ ןוא ,ןיד.תיּבַאי ןעבעג
 ןייד ףױא ךיז טכַארטעּב ןוא קעװַא טציא ה"ײג .טײצ רענעגעלעג רעד וצ
 ידכּב ,עּבעג ךָאנ ריד ךיא ליװ טייצ יד םורָאװ ;ןעגרָאמ זיּב גנוגידייטרעפ
 ,ןעטײקשלַאפ ענייד ןעטיירגוצ טסלָאז וד
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 ,טלפמוטעצ ױזַא ןערָאװעג  םינּפ-תלּבִק םעגיזָאד םעד ןופ זיא רטּפיטנַא
 דלַאּב זיא ןוא ,טרָאװ ַא ֹוליפַא ןרעפטנע וצ גיהייפ ןעװעג טינ זיא רע זַא

 ,יורפ ןייז ןוא רעטומ ןייז םהיא וצ ןעמוקעג ןענייז דלַאּב .גינעק ןופ קעװַא |
 זיא זייווכעלסיּבוצ .ןעזייוועּב עלַא ןעגעװ ןעסיוו וצ ןעּבעגעג םהיא ןעּבָאה סָאװ
 יִעװ ןעטכַארט ןעּבױהנָא טנָאקעג טָאה רע זַא ,טייװ ױזַא ךיז וצ ןעמוקעג רע
 | | ,גנוגידייטרעפ ןייז

 ,לעטיּפאק רעטסגיסיירד:ןוא:ייווצ
 .האווצ ןײז רעּביא טכַאמ סודרוה -- .ןעזיועּב טרעװ דלוש ס'רטּפיטנַא

 ןופ גנולמַאזרעפ ַא ןעפורעגפיונוצ גינעק רעד טָאה גָאט ןרעדנַא םעד 1
 עטוג ס'רטּפיטנַא ךיוא ןעדַאלעגניײא טָאה ןוא םיבורק ןוא דניירפ עטוג ענייז
 טָאה רע .ץסורַאװ טימ אתורבחּב אפוג רע ןעװעג זיא רעדנעציזרָאפ ,דניירפ
 ףיא ,ןענופעג ךיז ןעּבָאה יז ןעשיװצ סָאװ ,תודע עלַא ןעפורסיורַא ןעסייהעג
 ןופ ףעירּב ַא טכַארּבעג ןעּבָאה סָאװ ,רעטומ ס'רטּפיטנַא ןופ .רענעיד עכילטע
 תויה ,:סָאװ טָא ןענַאטשעג זיא ףעירּב ןעגיזָאד םעד ןיא ,ץ'רטּפיטנַא וצ רהיא
 וטסלָאז רעּבירעד ,רעטָאּפ ןייד וצ ןעגנַאגרעד זיא עטסואוועּב סָאד ץלַא יװ
 ףליה ףיוא ןעטכיר ךיז טסנָאק וד זַא ןעדייס } ,םהיא ֹוצ ןעמוק וצ ןעטיה ךיז
 ."רסיק םעד דצמ

 ךיוא ןוא תודע יד ָאטָא ןעפורעגסױרַא טַאהעג טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ
 סיפ יד וצ רעטָאפ םעד ןעלַאפעג ,ןעטַארטעגסױרַא דטּפיטנַא זיא ,ערעדנַא עלַא

 ןע'טּפשמיּבָא טיג ךימ טסלָאז וד ,רעטָאפ ,ךיד טעּב ךיא , :טגָאזעג טָאה ןוא
 טסעװ וד פיוא םורָאװ .גנוגידייטרעפ ןיימ ןערעהסיוא דָאנג טימ רָאנ ,הליחּתכל
 | ,?טייקגידלושמוא ןיימ ןעזייוועּב ךיא לעװ ,ןעּביױלרע סע

 ןוא ,ןעגייוװש לָאז רע ,ןערהָאפעגנָא זייּב םהיא זיא רעּבָא סודרוה 2

 וטסעװ ,טפוש רעכילרהע רעכילטיא יװ, :ןסורַאװ וצ טדנעװעג ,טגָאזעג טָאה
 ַא רהייז ןיא רטּפיטנַא זַא ,ןענעקרעד ,רעכיז ךיא ןיּב סָאד ,סורַאװ ,ךיוא וד
 לֶעְקִע תמחמ טינ ךיז טסלָאז וד ,ארומ רָאנ ּבָאה ךיא .שנעמ רענעּברָאדרעּפ
 .מוא ןעגיזָאד םעדָָאטנעידרעּפ ּבָאה ךיא זַא ,ןעטכַארט ןוא רימ ןופ ןערהעקּבָא

 ףיוא םצעּב זיא ןעגעווטסעדנופ רָאנ :טַאהעג ןהיז עכלעזַא ּבָאה ךיא לייוװ ,קילג
 יד ָאטָא רַאפ רעטָאפ רעטוג א ןעװעג ןיּב ךיא לייוו ,תונמחר רעסיורג ַא רימ

 ,גינעק לשטיט םעד ןעּבעגעג ןיוש ךיא ּבָאה ןהיז עטשרע עניימ .ןהיז עטכעלש

 ,םיור ןיא ןעװעדָאהפיוא ןעזָאלעג לד ּבָאה ,גנוי ךָאנ ןעוועג ןענייז ייז תעשּב

 יז םיכלמ ערעדנַא ןעּבָאה םעד רעּביא ןוא ,דניירפ ס'רסיק ץ'רַאפ ייז טכַאמעג

 ןעּבעל סָאד רימ ןעליװ יז זַא ,ןענופעגסױרַא ּבָאה ךיא רָאנ .ןעוװעג אנקמ

 .וצ ץרטּפיטנַא רקיע רעד ,ןעּברַאטש טזומעג יז ןעּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןעמענ

 .רעפ טלָאװעג לּכ םדוק ךיא ּבָאה ,שרוי-ןיורק ןעגנוי םעד ,םהיא םורָאװ ; בעיל

 ,טייקרעכיז ןעפַאש
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: 

 ןעטכעלש םוצ טצונעגסיוא טָאה הער היח עכילקערש עגיזָאד יד טָא רָאנ

 רַאפ .רימ ןעגעק טײקדליװ עצנַאג רהיא טדנעװעג טָאה ןוא דלודעג ןיימ

 ןעוועג םהיא זיא רעטלע ןיימ ,טרעיודעג גנַאל וצ ןעּבעל ןיימ טָאה ן'ױטּפיטנַא

 ךרוד יװ ,שרעדנַא טינ גינעק ןערעװ טלָאװעג טָאה רע ןוא ,םעווקעּב טינ

 ךיא סָאװ ,רַאפרעד ףָארטש ַא טנעידרעפ ןעּבָאה לָאז ךיא .רעטָאפ .ןייז ןעדרַאמ

 יד טצעזעגרעטנורַא ,ץניװָארּפ רעד ןופ םענעּבירטרעפ םעד טכַארּבעגקירוצ ּבָאה

 םהיא טמיטשעּב ןוא ,רעטכָאט ַא סגינעק ַא ןעריוּבעג רימ טָאה יז סָאװ ,ןהיז

 ירעפ עזייּב ַא ןעועג זיא סָאד זַא ,סורַאװ ,הדומ ןיּב ךיא !שרוי.ןיורק ַא רַאפ

 ךרוד רימ ןעגעק טכַארּבעגּפױא ךיא ּבָאה ןהיז ענעי .טייז ןיימ ןופ שינעדנעלּב

 ןעװ רעּבָא .ץ'רטּפיטנַא תבוטל תועיבּת ערעייז טקיטשרעד ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד

 ךיא םגה ?ן'רטּפיטנַא םעד טָא יװ ,ןָאטעג סטוג לעיפ ױזַא ענעי ךיא- ּבָאה

 .נַאג ןיימ טעמּכ ןעּבעגעגרעּביא םהיא ךיא ּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןײלַא ךָאנ בעל

 עג ,שרוי-ןיורק ן'רַאפ האווצ ןיימ ןיא  טמיטשעּ שוריפּב םהיא ּבָאה ,טכַאמ עצ

 עכילכייר ךָאנ וצרעד ,הסנכה רענעגייא ןיימ ןופ ןעטנעלַאט 50 םהיא ןעּבעג

 ךָאנ םיור ןייק העיסנ ןייז רַאפ גנַאל טינ ןוא עסַאק-טַאװירּפ ןיימ ןופ ןעלטימ

 ,עילימַאפ רעצנַאג ןיימ ןופ טנעכייצעגסיוא ךיא ּבָאה ןײלַא םהיא ;ןעטנעלַאט 0

 .ער סרעטָאפ ןייז סלַא רסיק ץ'רַאפ טמהירעג םהיא ּבָאה ךיא סָאװ םעד ךרוד

 ןענָאק לָאז סָאװ ,טגידניזרעפ ךיז ענעי ןעּבָאה סנֹזַא עשז סָאװ ןיא .'רעט

 טכַארּבעג ןעמ טָאה ןעװ ןוא ?סנעכערּברעפ ס'רטּפיטנַא וצ ןערעװ ןעכילגעגוצ

 ?חצור םעד טָא ןעגעק יװ ,ןעזייוועּב עכלעזַא ייז ןעגעק

 ןעגָאז וצ ךָאנ הזעה יד טַאהעג טָאה רעטָאפ ןַײז ןופ חצור רעד רָאנ
 ןעקעדרעפ וצ לָאמ ַא ךָאנ טפָאה ןוא גנוגידייטרעפ ןייז ּבעילוצ סָאװ סיפע

 !סורַאװ ,ןעטיה ךיז וטסלָאז רעּבירעד .ןעצנוק עשלַאפ ענייז ךרוד תמא םעד

 ןעכַאמ ןעבורפ טעװ רע יװ ,סױארָאפ ןיוש העז ךיא ,הער היח יד ןעק ךיא
 טעװ ןייוועג ןעגיד'תועיבצ ןייז ךרוד ןוא ,ןעּבױלג םהיא לָאז ןעמ ,לעטשנָא ןַא

 לָאז ךיא ןעװעג הרתמ רימ סָאד טָאה רע .קורדנייא ְןַא ןעכאמ וצ ןעכוז רע

 .רעפנָא טיג לָאז ןוא ,ךָאנ טּבעל רענעי ןמז לּכ ,ץרדנסצלַא רַאפ ןעטיה ךיז

 טירטוצ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,סָאד זיא רע .ןעמעוו יּבִא ןָאזרעּפ ןיימ ןעיורט

 ןיק ןעכַאמ טיג לָאז רענייק זַא ,טסַאּפעגפױא טָאה ןוא רעמיצפָאלש ןיימ ןיא

 ,ףָאלש ןיימ טיהעג טָאה סָאװ ,טצעלוצ סָאד ןיא רע ,רימ ןעגעק גנורעוושרעפ

 .עג יד רעּביא רעיורט ןיימ ןיא ךימ טסיירטעג ,טייקרעכיז ןיימ רַאפ טגרָאזעג

 סָאװ ,רעדירּב ענייז ןופ גנומיטש רעד רעביא ןעבעגעג גנוטכַא ןוא עטיוט

 ,רעטציא .רעטכעװּבײל ןוא רעטיה ןיימ ןעװעג זיא רע : רוצקּב .ךָאנ ןעבעל

 ךיא ןָאק טלָאמעד ,תועיבצ ןוא טיײקשלַאפ ןייז טכַארטעּב ךיא ןעװ ,סורַאװַא

 טנָאקעג ּבָאה ךיא יװַא יװ ןוא ךָאנ בעל ךיא ױזַא יװ ,ןהייטשרעפ טינ טעמּכ

 ,דגוּב םענעּבירטעגכרוד ַאזַא ןופ ןערעװ ןענורטנַא

 טכַארט ןוא חֹור רעזייּב ַא רימ רעּביא טהיטש ,טכוד רימ יװ רעּבָא
 ןעצעהוצפיוא םיבורק עטסּבעיל עניימ ןוא ןעטסיװרעפ וצ זה ןיימ יװ ,זיולּב
 .רזג ןעטכערעגמוא םעד ןענייװעּב יװ טיג רהעמ ןָאק ךיא ןוא -- ,רימ ןעגעק
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 טשרָאד סָאװ ,רענייק רעּבָא .דנעלע ןוא םַאזנייא בילּב ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ןיד
 רדסּכ וליפא ןעלָאז ןוא ,רימ ןופ ןעּפױלטנַא ןענָאק טינ טעװ ,טולּב ןיימ ךָאג
 "| גידלוש רַאפ ןעזײװסױרַא ךיז רעדניק עניימ עלַא

 ךעדייר רהעמ טנָאקעג טינ גנוגערפיוא רַאפ גינעק רעד ןיוש טָאה רעטייוו
 - ,ןעזייוװעּב יד ןעּבעגרעּביא ץסָאַאלָאקינ דניירפ ןייז ןעטייהעג טָאה ןוא

 סרעטָאפ םייּב טייצ עצנַאג יד ןעגעלעג זיא סָאװ ,רטּפיטנַא זיא לייוורעז
 טרהיפעג טסָאה ,רעטָאפ ,אפוג וד , :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיױא ,סיפ
 דלַאּביװ ,רעטָאפ ןיימ ןופ רעדרעמ ַא ןייז ךיא ןָאק ױזַא יװ ! גנוגידייטרעפ ןיימ
 ,תמא ?ןעװעג רעטכעװ ןייד ךיא ןיּב גידנעטש זַא ,הדומ טויב ןילַא וד זַא
 רעּבָא..רקשו בזּכ טינ רהעמ ןעוועג זיא עּבעיל עכילדניק ןיימ זַא ,טטגָאז וד
 ױזַא טש'רמולּכ ךיא ןיּב ללכּב סָאװ ,ךיא-- ןייז טפרַאדעג ךיא ּבָאה שירַאנ יװ
 .לעוַא ּבָא טוט סָאװ ,שנעמ ַאזַא זַא ,ןהייטשרעפ וצ טינ ידכּב-- טציפשעגרעּביא
 .עגּבָא ןיוש ,ןעשנעמ רַאפ וליפא ןעטלַאָהעּב טינ סע ןָאק ,םיער םישעמ עכ
 !םוטעמוא ךיז טניפעג ןוא ץלַא טהעז סָאװ ,לעמיה ןיא טפוש ן'רַאפ זַא ,טדער
 ,רעדירּב עניימ ןופ ףוס רעד טסואװעּב ןעװעג טינ רימ זיא ןעד יצ רעדָא
 לַאפנָא ןעשירעכערּברעפ םעד רַאפ טּפָארטשעּב רעװש ױזַא יז טָאה טָאג סָאװ
 רשפא יצ !ריד ןעגעק טכַארּבעגפױא ןעּבָאה ךימ לָאז סָאװ ןוא ? ריד ןעגעק
 !גינעק ַא ןעװעג ןיוש ךָאד ןיּב ךיא רעּבָא ?גינעק ןערעװ וצ טכיזסוא יד
 בעיל טינ ךימ וטסָאה ןעד יצ ?טניײּפ ךימ טסָאה וד זַא ,קנַאדעג רעד רעדָא
 יארומ טפרַאדעּב ןעגעווטענייד ןופ ּבָאה ךיא לײװ ,רַאפרעד רעדָא ?טַאהעג
 ןעקָארשעג טרהעקרעפ רָאג ךָאד ןעּבָאה רימ רַאפ רעּבָא ?ערעדנַא רַאפ ןעּבָאה
 ךיא קחוד טַאהעג ךיא ּבָאה רשפא רעדָא !טצישעּב ךיד ּבָאה ךיא לייוו ,ערעדנַא ךיז
 ףיא ןעװ ? רימ רַאפ ןעבעגסױא דלעג רהעמ טנָאקעג טָאה רעװ רָאנ ?דלעג
 ףיא ןעװ ןוא ןעשנעמ עלַא ןופ רעטסנעּברָאדרעּפ רעד וליפא ןעװעג טלָאװ
 ךיא טלָאװ ןעד יצ-- היח רעדליװ ַא ןֹופ טיײקשלַאפ יד וליפא טַאהעג טלָאװ
 ױד יװ ,וד סָאװ :םהַאצ ןעכַאמ טינ טייקסטוג ןייד ,רעטָאפ ָא ,טלָאמעד וליפא
 טלעטשעג ,זױה ןייד ןיא ןעמונעגפיוא רעדיװ ךימ טסָאה ,טגָאזעג ןײלַא טסָאה
 רעד ןיא ,גינעק ַא רַאפ ךימ טמיטשעּב ,רעדניק ענייד עלַא ןופ רעכעה ךימ
 ױזַא ,ןעגנונעכייצסיוא ךס ַא ךָאנ רימ טכַאמעג ןוא ,ךָאנ טסבעל וד סָאװ טייצ
 .ןעוועג אנקמ רימ ןענייז עלַא זַא

 ןעװעג זיא העיסנ ענעטלָאשרעפ עגיזָאד יד קילגמוא ןַא רַאפ סָאװ ,ָא
 ץ'רַאפ םעדכרוד ןעּבעגעג ךיא ּבָאה ןעטייהגעגעלעג ַא רַאפ סָאװ ! רימ רַאפ
 {רימ ףיױא סטכעלש ןעדייר סָאװ ,םירסומ יד--טייצ עגנַאל ַא רַאפ סָאװ ,ןח'מוא
 וצ ןוא ,רעטָאפ ,ריד ּבעילוצ טכַאמעג ךָאד ךיא ּבָאה העיסנ עגיזָאד יד רעּבָא
 ,רעטלע ןייד ןופ ןעכַאמ קזוח טינ לָאז סואעליס ידכּב ,ןעסערעטניא ענייד ּבעיל
 רעד רעגיצניו טינ ןוא ,עּבעיל רעכילדניק ןיימ ןופ תודע ןַא זיא םיור ץנַאג
 ,זיא טָא ."רעדנעּבעיל.רעטָאפ רעד, ןעפורעגנָא טּפָא ךימ טָאה סָאװ ,רסיק
 רעדייא ,ןעּבױלג רהעמ םהיא ןיא ןָאק ןעמ סָאװ ,םהיא ןופ ףעירּב רעד ,רעטָאפ
 .גייא ןיימ ךיוא זיא סָאד .טלהײצרעדנָא ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ץ'תוליכר עלַא ןיא
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 ץבעיל רעכילטרעצ ןיימ ןעגעװ תודע ןעגָאז רע- לָאז ןוא ,רעגידייטרעפ רעגיצ
 ,ריד וצ

 טוג ּבָאה ךיא לײװ ,ןערהָאפעגּבָא ךיא ןיּב ןרעג טינ יװ ,ךיז ןָאמרעד
 ,רעטָאפ ,וד .טנייפ ליטשרעד ןיא ךימ ןעמ טָאה הכולמ רעד ןיא זַא ,טסואוועג
 טסָאה וד תמחמ .הרצ ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ךימ ןעליװ ןייד ןהָא ןײלַא טסָאה
 .רימ ףיוא סטכעלש ןעדײרוצנָא םיאנקמ-ילעּב יד טייצ ןעזָאל וצ ןעגנואווצעג ךימ
 יד ןעגעק ןעטערטוצסױרַא ,ָאד ןיּב ךיא ,ָאד רעדיװ ךיא ןיּב רעּבָא רעטציא
 רעדרעמרעטָאפ רעד יא השּבי רעד ףױא יא ,םי ץטיוא יא ןוא -- ,ןעזייוועּב
 טָאג ייב םורָאװ ,טינ רימ טפלעה זייוװעב רעגיזָאד רעד ,תמא .ץנַאג ןעמילּבעג
 רעּבָא ךיא טעּב רעטּפשמ'רעפ סלַא .טפשמ'רעפ ךיא ןיּב ,רעטָאפ ,ריד יב ןוא
 .סיוא ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןופ תודע יד ןעיורטעג טינ טסלָאז וד ,ריד ייּב
 רימ רַאפ רעייפ םעד רעהַא ןעגניירּב ןעמ לָאז רָאנ -- םייונע רעטנוא טגָאזעג
 .עד טלָאז רהיא !ּביל ןעגייא ןיימ ןרעטַאמ גייצקרעוו-םייונע יד ןעלָאז ןוא אפוג
 סױרַא טעװ סָאװ ,ןרעמָאי םעד ןערעה טעװ רחיא תעשב ,ךימ ןעניוש טינ טלָאמ
 זיא ,רעדרעמרעטָאפ ַא תמאּב ןיִּב ךיא ּביֹוא םורָאװ !ףוג םענעטלַאשרעּפ םינופ
 ,"םייונע ןהָא ןעּברַאטש טינ ךיא רָאט

 רעמָאיעג ןוא ןייועג טימ ןעירשעגסיוא רטּפיטנַא טָאה רעטרעװ יד ָאטָא
 ףיוא ןוא ,יײּברעד ןעװעג ןענייז סָאװ ,עלַא ייּב תונמחר טקעװרעד טָאה ןוא
 םורָאװ ,טניײװעג טינ טָאה סעּכ ןייז ןיא ןײלַא סודרוה טינ רחעמ .ץסורַאװ יי
 ,טעדנירגעּב זיא עגַאלקנָא יד טֹוג יװ ,טסואװעג טוג טָאה רע

 סָאד ןעמונעג סָאַאלָאקינ רעטציא טָאה להעפעב סגינעק םעד ףיוא 4

 רעדיװ ןוא טײקשלַאפ ס'רטּפיטנַא טדערעגמורַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טרָאװ
 רע טָאה ,םהיא ןעגעק טקעװרעד ךיז טָאה סָאװ ,תונמחר םעד ןעװעג לטבמ
 טגײלעגפױרַא טָאה רע .םהיא ןעגעק גנוגידלושעּב עפרַאש ַא טלעטשעגסױרַא
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,סנעכערּברעפ עלַא ןעגעװ דלוש יד םֹהוא ףיוא

 .יוּב עדייּב יד ןופ גנַאגרעטנוא םעד זַא ,ןעזיועּב רע טָאה סרעדנוזעּב ,ץַאלַאּפ
 טָאה ,םעד ץוח .סעגירטניא ס'רטּפיטנַא ןיולּב ןעקנַאדרעֿפ ֹוצ ןעמ טָאה רעד
 יא יד ןופ ךָאנ ןערעװ וצ רֹוטּפ רטּפיטנַא טכוז ,טדערעג רעטייוו סָאַאלָאקינ
 .יימ ןייז טול ןענייז סָאװ ,עילימַאּפ רעכילגיניק רעד ןופ רעדילגטימ עגירעּב
 יוצ טנַאקעג טָאה סָאװ רעד םורָאװ .השורי:ןיורק ןייז רַאפ ךילרהעפעג גנונ
 ןופ ןעטלַאהּבָא טינ ךיוא ךיז טעװ ,רעטָאפ ןייז רַאפ קנַארטעג-םס ַא ןעטיירג
 .עּב יד ֹוצ טדנעװעג ךיז סָאַאלָאקינ טָאה םעדכַאנ .רעדירּב ענייז ןעגרה וצ

 רדסּכ טָאה ,טנַאלּפעג טָאה רטּפיטנַא סָאװ ,גנוטפיגרעפ רעד ןעגעװ ןעזייוו
 .ץגסױא סרעדנװעּב טָאה ןוא תודע ןעכילטיא ןופ ןעזייוועב יד טדערעגמורַא
 רַאפ ץסרוריפ טכַאמעג ךָאנ טָאה רטּפיטנַא סָאװ ,רעּבירעד גנוגערפיוא ןייז טקירד
 דניירפ עטסעּב סגינעק ם'נופ גנורהיפרעפ רעד ךרוד ןוא רעדרעמ-רעדורּב ַא

 ַא ךָאנ רע טָאה ױזַא  .להייה-רעּביור ַא רַאפ ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד טכַאמעג
 ,עדער ןייז טגידנעעג טָאה ןוא ןעזייוועּב יד טגיילעגסיוא טייצ עסיוועג
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 ,עגַארפ רעד טימ ן'רטּפיטנַא וצ טדנעוװעג ךָאנרעד ךיז טָאה סורַאװ זַא 5
 טינ טשינרָאג רענעי טָאה ,גנורעפטנערעפ ןייז ּבעילוצ ןעגָאז וצ רע טָאה סָאװ
 ,"טייקגידלושמוא ןיימ רַאּפ תודע ןַא זיא טָאג, :רעטרעװ יד ץוח ,טדערעגסױרַא
 ןעסייהעג סורַאװ טָאה טלָאמעד . דייהרעגידנעגייווש ןעגיל ןעּבילּבעג זיא ןוא
 טּפשמ'רעפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןעסע סע ןעּבעג ןוא םס יד ןעגניירּב
 ,טרָא ץפיוא טוט ןעלַאפעג ףּכיּת זיא רענעי ןוא ,טיױט םוצ

 ןעמייהעג ַא טַאהעג םעד ןעגעװ ךָאנ טָאה רעטלַאװרעפ רעד יװ םעדכָאנ
 טכירעּב ןעכילטפירש ַא רטיק םעד טקישעגּבָא רע טָאה ,ץסודרוה טימ סעומש
 גינעק רעד .ןערהָאפעגּבָא גָאט ןרעדנַא ן'פיוא זיא ןוא גנולדנַאהרעפ רעד ןעגעוו
 ידכּב ,םיחולש טקישעג טָאה ןוא ןעטייק ןיא ן'רטּפיטנַא ןעדימש ןעסייהעג טָאה
 .קילגמוא ןייז ןעגעװ הרושּב יד רסיק םעד ןעגָאװצנָא

 ךָאנ טקעלּפטנַא ךיוא ןעמ טָאה ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד ךָאנ דלַאּב 6 |
 סע'סוליפיטנַא ןעמוקעגנָא זיא םיור ןופ .ן'תימולש ןעגעק עגירטניא ןַא ס'רטּפיטנַא
 טָאה עמקַא יד טָא .ןרענעיד ַא ס'ַאילי ,ןעמקַא ןופ ףעירּב טימ רענעיד ַא
 הלש ןעריּפַאּפ ס'ַאילי ןעשיװצ ןענופעג טָאה יז זַא ,ןסודרוה ןעּבירשעג
 םהיא זיא יז תמחמ ,רעּביא יז םהיא יז טקיש טציא ןוא ,ףעירּב סע'תימ
 עטסגרע יד ןענופעג ךיז ןעּבָאה ףעירּב יד ןיא רעּבָא . ןעּבעגעגרעּביא

 טָאה רטּפיטנַא ןוא ,גינעק ןעגעק ןעגנוגידלושעּב עטסרעװש יד ןוא םילוזלז
 ןעקיש ייז לָאז יז ,ץעמקַא דחוש ךרוד ןעגיֹואועּב טָאה רֹע :טשלעפעג יז
 ,ץסודרוה וצ

 ןעװעג זיא סָאװ ,ףעירּבַא ןרוד דלוש ס'רטּפיטנַא ןעמ טָאה ןעזיוועּב

 טסָאה וד יװ טיול ,, :ןעּבירשעג טָאה עמקַא ןעכלעװ ןיא ,אפוג םהיא וצ טקישעג
 יד םהיא טקישעגּבָא ןוא רעטָאפ ןייד ןעּבירשעג ךיא ּבָאה ,ןעסייהעג רימ
 טינ רעטסעװש ןייז טעװ גינעק רעד זַא ,רעכיז ןיּב ךיא .ףעירּב עטסואוועג
 ּבָארַא טעװ ץלַא זַא .ןענעײל ףעירּב םעד טעװ רע רָאנ יװ ,ןעּבעל ןעוָאל
 "ןעסעגרעפ טינ תוחטבה ענייד וטסעװ ,ךיא ףָאה ,ךילקילג

 סָאװ ,ערעדנַא יד ךיוא ןוא ףעירּב םעד טָא טּפַאכעג טָאה ןעמ זַא
 ןעמוקעגפױא טשרע זיא טלָאמעד ,ןץתימולש ןעגעק טדנעװעג ןעועג ןענייז
 .צג טכַאמעג ץרדנסּכלַא ןעגעק ךיוא ןענייז רשפא זַא ,דשח רעד גינעק םייּב
 טָאה רטּפיטנַא זַא ,קנַאדעג רעד טָאה ,סנעגירעּביא .ןעגנושלעפ עכלעזַא ןערָאװ
 ,ןײרַא ױזַא םהיא ,רעטסעװש ןייז ןופ רעדרעמ ַא רַאפ טכַאמעג טינ רעיש םהיא
 .נַא ןעפָארטשעּב ןעזָאל טמַאזעגמוא טלָאװעג טָאה רע זַא ,סעּכ ןיא טכַארּבעג
 תונכה יד טכַאמעג טָאה רע זַא רָאנ .סנעכערּברעפ ענייז עלַא רַאפ ן'רטּפיט
 .עג רע טָאה רעּבירעד .קניירק ערעווש ַא ןעלַאּפעגנָא םהיא ףיוא זיא ,וצרעד
 ,סעגירטניא יד ןעגעװ ךיוא ןוא ץעמקַא ןעגעװ רסיק םעד ןעסיװ וצ ןעגעג
 ןעסייהעג רע טָאה ךָאנרעד .ןץתימולש ןעגעק ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז טָאװ
 .עּב טָאה רע זַא ,ױזַא טכַאמעגרעּביא יז טָאה ןוא האווצ ןייז ךיז וצ ןעגניירצ
 וץסּפיליפ ןוא ץסױליכרַא ,ןהיז ערעטלע יד ;שרוי-ןיורק רַאפ ן'סּפיטנַא טמיטש
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 םהיא ייּב ג'דושח טכַאמעג רטּפיטנַא טָאה ייז ךיוא לײװ ,ןעדימעגסיוא רע טָאה

 ןעטנעלַאט 1000 האוצ ןייז ןיא טזָאלעג רע טָאה רסיק םעד .ןעגיוא יד ןיא

 יירפ ןוא דניירפ ,רעדניק ,יורפ ס'רסיק םעד ןוא ,ףספ.הוש ןיא תונתמ יד ץוח

 ערעדנַא ךסַא .ןעטנעלַאט 5000 ךרע ןַא טזָאלעגרעּביא רע טָאה -- ענעזָאלעג

 'עג רע טָאה תונּתמ עדנעצנעלג יד רעּבָא ,תואלחנ טלייטעצ רע טָאה ןעשנעמ

 טכַאמעגרעּביא סודרוה טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ץתימולש רעטסעווש ןייז ןעּבעג

 ,האווצ ןייז

 ,לטיּפאק רטסגיסיירד:ןוא:יירד

 --,טיוט טימ טפָארטשעּב טרעװ ףטּפיטנַא -- ,רעלדָא םענעדלָאג ם'נופ גנורעטשעצ יד

 ,טױט ןַײז ןוא ןעלהעפעּב עטצעל סע'סודרוה

 ןעּבָאה וצרעד ןוא ,ןערָאװעג רעגרע ץלַא זיא טײהקנַארק סגינעק םעד 4

 ןעװעג טלַא ןיֹוש זיא רע םורָאװ .רעטלע ןֹוא תובצע ןעפלָאהעגטימ טסניימ וצ

 ןעּבָאה ,רעדניק ענייז ןופ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תורצ יד ןוא ,רהָאי גיצעּביז

 געט עטנװעג יד ןיא וליפא זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טימעג ןייז גירעיורט טכַאמעג

 יָועג זיא רעקרַאטש ךָאנ .ךילהיירפ תמא ןעװעג טינ רע זיא ןעּבעל ןייז ןופ

 ןעגעווטסעדנופ .ךָאנ טּבעל רטּפיטנַא זַא ,קנַאדעג םעד ךרוד טייהקנַארק ןייז ןעד

 ןעװ ,טלָאמעד טשרע רָאג ,דלַאּב ןעטיוט ןעזָאל םהיא טלָאװעג טינ רע טָאה
 | ףערעװ טנוזעג טעװ רע

 ַא ןעכַארּבעגסױא ךָאנ זיא ,קילגמוא םעד ןעכַאמ וצ לופ ךַאנ ידכב 2
 ײװ םילשורי טדָאטש רעד ןיא טניואוועג טלָאמעד ןעּבָאה סע .הדירמ-סקלָאפ
 ןופ ןהז רעד היתתמ ןוא ירפצ ןופ ןהװ רעד הדוהי ןעשנעמ עטנרהעלעג
 ןוא ,הרוּת רעד ןיא םידמולמ עסיורג ןופ םש ַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,תילגרמ

 עגױָאד יד תעשב .קלָאפ םייצ ןעמונעגנָא קרַאטש ןעװעג םעד תמחמ ןענייז
 ַא יז םורַא ןעּביילקפיונוצ ךיז ןעגעלפ ,הרוּת יד ןעשטייטסיוא ןעגעלפ רענעמ
 ןומה ןעצנַאגַא רַאפ גָאט עלַא ןענרעל יז ןעגעלפ ױזַא ןוא ,טײל עגנוי ךס

 .רערעהוצ

 רעצ רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ןעּבָאה עטנרהעלעג יד טָא זַא ,טציא ןוא
 ,סױרַא ךיז ייז ןעּבָאה ,גינעק םעד בורח זייווכעלסיּבוצ ןעכַאמ טײהקנַארק ןוא
 . ןעצישעּב וצ טייצ יד ןעמוקעג טציא זיא סע זַא ,םידימלּת ערעייז ראפ טגָאזעג
 .עג טלעטשעגקעװַא ןענייז סָאװ ,סעוטַאטס יד ןערעטשעצ וצ ןוא דובּכ סטָאג
 ץעזעג םעד ןעגעק זיא סע םורָאװ .ןרעטלע יד ןופ ץעזעג םעד ןעגעק ןערָאװ
 ,רעדליּב ערעדנַא רעדָא ןעטסויּב ,סעוטַאטס שדקמה:תיּב םייּב ןעלעטשוצקעװַא
 ןעזָאלעג טָאה סודרוה .ןעשינעפעשעּב עגידעּבעל ןופ ןעמָאנ טעד ןעגָארט סָאװ

 ירעלדָא םענעדלָאגַא שדקמה-תיּב ןופ רעיוט ןעסיורג ן'רעּביא ןעלעטשפיורַא
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 ךוא ןעסײרּבַארַא ןעסייהעג עטנרהעלעג יד ןעּבָאה רעלדָא םעד טָא דָארג ןוא
 ךעגעװטסעדנופ ,הנּכס עסיוװעג ַא טקעטש ןירעד םגה זַא ,ןעוועג ףיסומ ןעּבָאה
 "לע ענייז ןופ הנומא רעד רַאפ ןעּברַאטש וצ ןעשנעמ םעד דֹובּכ סע טגניירּב
 טעװ המשנ סמעד ,ןפוא ַאזַא ףױא ןעּברַאטש טעװ סָאװ ,רעד םורָאװ .ןרעט
 ,ןעשנעמ עּבָארג זיולּב ,רכש ןעגיּבייא ןעסינעג טעװ ןוא ךילּברעטשמוא ןייז
 סָאװ ,טינ ןעהייטשרעפ סָאװ ןוא המכח רע'תמא ןופ טינ ןמיס ןייק ןעּבָאה סָאװ
 ףעסעּב ןעליװ ןעשנעמ עכלעזַא זֹולּב - ,המשנ רעייז רַאפ ךילצונ זיא סע
 ,טיוטנעדלעה ַא ךרוד רעדייא ,טייהקנַארק ךרוד ןעּברַאטש

 רעד זַא ,גנַאלק ַא טיירפשרעפ ךיז טָאה דייר עגיזָאד יד טימ ךיילגוצ 3
 ןעמונעג טייל עגנוי יד ךיז ןעּבָאה יֹוזַא ןוא ,הסיסג רעד ייּב טלַאה גינעק
 ןומה רעצנַאג ַא תעשּב ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא .ךַאז רעד רַאפ רעטסיירד סָאװ
 עקרַאטש ףיוא ךיז יז ןעּבָאה ,שדקמה:תיּב ם'נופ טײװ טינ ןענַאטשעג זיא ןעשנעמ
 םעד טקַאהעצ ןעּבָאה ןוא שדקמה-תיּב ןופ ךַאד ם'נופ טזָאלעגּבָארַא קירטש
 | .קעה טימ רעלדָא םענעדלָאג

 ?גיניק ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןעװעג עידומ םעד ןעגעװ ןעמ טָאה ףֹּכיִּת
 ,גנולײטּבָא.רעטילימ רעסיורג ַא טימ דניוושעג ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ץַאלַאּפ ןעכיל
 ףױא דלַאּב .גינעק םוצ יז טכַארּבעג ןוא טײל עגנוי גיצרעפ טּפַאכעג טָאה
 -עטשעצ וצ הזעה יד טַאהעג עקַאט סָאד ייז ןעּבָאה יצ ,עגַארפ רעטשרע רעד
 יז זַא ןעװעג הדומ ךיז ץלָאטש יײז ןעּבָאה ,רעלדָא םענעדלַאג םעד ןער
 --ןעסייהעג סָאד יז טָאה רעװ ,עגַארפ רעדנַא רעד ףיוא ,ןָאטעג סע ןעּבָאה
 טָאה ןעמ זַא ןוא .ןרעטלע ערעיײז ןופ ץעזעג סָאד ;טרעּפטנעעג יז ןעּבָאה
 דלַאּביװ ,טמיטשעג ךילהיירפ ױזַא ייז ןענייז סָאװרַאפ ,טגערפעג ךָאנרעד ייז
 .טיוט ן'כָאנ זַא ,טרעלקרעד ייז ןעּבָאה -- ןעּברַאטש ןעזומ ךָאד ןעלעװ יז זַא

 ,רכש ןרעסערג ַא ןעמוקעּב ייז ןעלעוו -

 ןערָאװעג סעּכ ןיא קרַאטש השעמ רעד רעּביא זיא גינעק רעד לייװ 4
 .טָאה רע זַא יױזַא ,טײהקנַארק ןייז ןיא גנורעסעּב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעּבירעד
 .עדער רעגנַאל ַא ןיא טָאה רע ואוו ,גנולמַאזרעפ.סקלָאפ ַא ןיא ןייז טנָאקעג ןײלַא
 ןעּבָאה יז זַא ,טע'נעט'עג טָאה ןוא שדוקה-לולח רַאפ טייל עגנוי יד טגידלושעּב
 רעד ןיא ,ץעזעג סָאד ןעציש ןעליװ ייז זַא ,דיירסיוא ןַא טכַאמעג טינ רהעמ
 זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע ןוא .רעטייװ רענעלּפ ערעייז ןעהייג רעּבָא ןע'תמא
 קלָאפ סָאד יו תויה רעּבָא .םשה לולח ַא רַאפ יװ ,ןעפַארטשעּב ייז לָאז ןעמ
 ןיא ןעשנעמ ךס ןייק טשימעגניײרַא ןערעװ טינ ןעלָאז סע ,טַאהעג ארומ טָאה
 .עּב לָאז רע זַא ,טשרעוצ ןעטעּבעג סע טָאה רעּבירעד ,גנוכוזרעטנוא רעד
 ,יר רָאנ ןעפָארטשעּב לָאז רע זַא ,ךָאנרעד ןוא ,רעוטפיוא יד זיולּב ןעפָארטש
 לָאז עגירעּביא יד רעּבָא ,השעמ תעשּב דנַאה םייּב טּפַאכעג טָאה ןעמ סָאװ
 טָאה ,ןעּבעגעגכָאנ ןרעג טינ רהייז רָאנ טָאה סָאװ ,גינעק רעד .ןייז לחומ רע
 ףיא טזָאלעגּבָארַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד דייחרעגידעּבעל ןענערּברעפ ןעסייהעג
 ירעּביא רע טָאה עטריטסערַא ערעדנַא יד ;עטנרהעלעג יד ךיוא ןוא ,קירטש יד
 .ןעטיוט ייז לָאז רע ,ןוילּת םעד ןעּבעגעג
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 ןוא ףוג ןעצנַאג ןייז טּפַאכעגנָא טייהקנַארק יד טָאה טייצ רענעי טניז 5
 ראביפ רעד .ןץתאלוח ערעדנוזעּב םירבא ערעדנוזעּב יד ןיא ןעזיװעגסױרַא טָאה
 . טלהיפעג סודרוה טָאה ףוג ןעצנַאג ץפיוא רעּבָא ,קרַאטש טינ ןעװעג תמא זיא
 'הייוו עגידנעטשעּב -- םירעדעג יד ןיא ןוא ,שינעסייּב עכילגערטרעדמוא ןימ ַא
 'פגיטכיזרעסַאװ ייּב יװ ,ץכעליװשעגַא ןעזיװעּב ךיז טָאה סיפ יד ףיוא .,ןעגָאט
 סע ואװ ,ריוושעג רעגידנעליופ ַא ייּברעד ןוא גנודניצטנַא ןַא ּביילרעטנוא ןיא
 סָאװ ,סָאד טרעטַאמעג םהיא טָאה םעד ץֹוח .םירעװ ןענופעג ךיז ןעּבָאה
 וצ רעװש ןעװעג זיא םהיא ןַא יװַא ,ןעמעטָא וצ רעװש ןעװעג זיא םהיא
 .רהָאו יד .רעדילג ענייז עלַא ןיא ןעגעלעג זיא ףמַארקַא ןוא ,ןעגיל
 ןעגרה ץ'רַאפ ףָארטש ַא ןיא טײהקנַארק יד זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה רעגָאז
 ,עטנרהעלעג יד

 .עװטסעדנופ ,םירוסי לעיפ ױזַא ןהייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע םגה רָאנ
 זַא ,טפָאהעג טָאה ,עּבעל ץרַאפ ןעטלַאהעג תוחוּכ עלַא טימ ךיז רע טָאה ןעג
 דלַאּב ןוא .,תואופר ןעגעװ טכַארטעג טָאה ןוא ,ןערעװ טנוזעג ךָאנ טעװ רע
 ידכּב ,ןדרי טייז רענעי ףיֹוא ןעגָארטרעּבירַא םהיא לָאז ןעמ ,ןעסייהעג רע טָאה
 רעסַאװ רעייז סָאװ ,(ןעַארילַאק ןופ ןעלַאװק עמירַאװ יד ןעכיורבעג וצ טרָאד
 ןעקגירט ךױא סע ןָאק ןעמ זַא ,סיז יװַא ןיא ןוא חלמה םי ןיא ןײרַא טסילפ
 םעד ןעדָאּב לָאז רע ,הפֹורּת ַא רַאּפ ןעטלַאהעג םירױטקָאד יד ןעּבָאה טרָאד
 ןיא טגײלעגנײרַא םהיא טָאה ןעמ רָאנ יװ רעּבָא .לייא עמירַאװ ןיא ףוג ןעצנַאג
 יד רַאפ ץרַאװש ןערָאװעג םהיא זיא ,לייא טימ לופ ןעװעג זיא סָאװ ,ענַאװ
 ,ןעּברַאטש םייּב טלַאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,טהיירדױעפ ייז טָאה רע ןוא ,ןעגיוא
 ,ןעּביוהעגפיוא ןעּבָאה רענעיד ענעקָארשעגרעּביא ענייז סָאװ ,יירשעג רעד רָאג
 . יַצגֹּבֲא ןיוש ןײלַא ךיז רע טָאה רעטציא .ךיז וצ טכַארּבעג רעדיוװ םהיא טָאה
 ןעסייהעג טָאה ןוא ,טנװעג ןערעװ וצ זיא סע ןעװ גנונעפָאה רעד ןופ טגָאז
 ץנייז ןוא ןעריציפָא יד ןוא סעמכַארד 50 וצ ןעכילטיא ןעטַאדלָאס יד ןעקנייש
 ,דלעג ןיא תונּתמ ערעסערג ךס ַא ךָאנ דניירפ עטוג

 נָא םהיא טָאה ,וחירי ןיא ןעמוקעגנָא סגעוו.וצקירוצ זיא רע זַא ןוא 6
 טױט םעד ןעשַארטס ךָאנ טלָאװ רע יװ ױזַא ןוא .לַאג עצרַאװש יד טּפַאכעג
  ןעפורפיונוצ ןעטייהעג טָאה רע .השעמ עגיד'ארומ ַא ןָאטעגּבָא רע טָאה ,אפוג
 ןוא טדעטש ערעדנוזעּב יד ןופ הדוהי:תוכלמ ץנַאג ןופ ןעשנעמ עטס'בושח עלַא
 טָאה ךָאנרעד .(2םָארדָאּפיה ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,ןינּב ם'ניא ייז ןעסילשנייא
 טָאה ןוא סַאסקעלַא ןַאמ רהיא ןוא תימולש רעטסעװש ןייז ךיז וצ ןעפורעג רע
 יװ ,טיוט ןיימ ןרעייפ ןעלעװ ןעדיא יד זַא ,סײװ ךיא , :טגָאזעג ױזַא ייז וצ
 ןעמ זַא ,וצרעד ןעפלעה ןיוש רימ ןעלעו ערעדנַא רָאנ .בוט-םוי ןעכילהיירפ ַא

 .ןעלַאװק.לעגעװש עמיראװ ךיז ןענימעג טרָאד ; ןיעמ:אקרעז טרָא רעד .טסיײה רטציא (}

 ,טײקמיראװ דַארג 61, ןעּבָאה סָאװ

 ,טעװעג ןיא דרעפ יד ןעפיול סע ואװ ,ץַאלּפ רעד--םארדאּפיה (2
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 רהיא ּבױא ,היול עדנעצנעלג ַא ןענָאה לָאז ךיא זַא ןוא ,ןרעיורטעּב ךימ לָאז

 רהיא טלָאז הריטּפ ןיימ ךָאנ ףֹּכיּת .להעפעּב ןיימ ןערהיפסיוא ןעלעװ רָאנ טעװ

 יז דלַאּב ןוא ןעטַאדלָאס ךרוד ןעשנעמ עטרַאּפשעגנײַא יד ןעלגנירמורַא ןעסייה =
 .ייועּב לָאז עילימַאפ עגיצנייא עכילטיא ןוא הדוהי.תוכלמ ץנַאג ידכּב ,ןעטיוט
 | .ןעליװ םענעגייא רעייז ןעגעק טיט ןיימ ןענ'

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיחולש יד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז םעדכָאנ דלַאּב

 טּפָארטשעּב זיא עמקַא זַא ,ןעװעג עידומ ןעּבָאה סָאװ ,ףעירּב ,םיור ןיא ןענופעג

 טּפשמ'רעפ זיא רטּפיטנַא זַא ןוא ,להעפעּב סרסיק ץפיוא טיוט טימ ןערָאװעג

 ּביוא ,ףעירּב .יד ןיא ןערָאװעג טגָאזעג רעטיײװ זיא ,רָאנ ;טױט םוצ ןערָאװעג

 רָאג רסיק רעד טָאה ,םעֶד טָאטשנָא םהיא ןעקישרעפ רעסעּב ליװ רעטָאפ רעד

 .םעד ןעגעק טשינ
 .על לעסיּב ַא ןעזיװעגסֹרַא רעדיװ סודרוה טָאה טייצ רעצרוק ַא ףיוא

 יד ןרעטַאמ ןעּבױהעגנָא רעדיװ םהיא ןעּבָאה םעדכָאנ דלַאּב זַא רָאנ .טומסנעּב

 קרַאטש טָאה ןוא זײּפש ןײק ךיז וצ ןעמענ טנָאקעג טינ טָאה רע--,םירוסי

 ןַא ןעמונעג טָאה רע .ףוס םעד ןרעכיגרעפ וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה -- ,טסוהעג-

 ןעדיײנשעצ וצ ךילטנהייװעג יװ ידכב ,רעטעמ ַא וצרעד ןעטעּבעג ןוא לעפע

 ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה טלָאמעד .ןעטעוצפיוא םהיא רעדייא ,לעּפע םעד

 עטכער ןייז ןעּבױהעגפױא טָאה ןוא ,ןערעטש רעצימע םהיא טעװ רעמָאט

 יוצ בָאיחַא קינעמילפ ןייז ויא ףֹּכיּת רָאנ .ןעכעטשרעד וצ ךיז ידכּב ,דנַאה

 טוָאלרעד טינ ןוא דנַאה ץרַאפ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה ,םהיא וצ ןעּפָאלעג

 | .ןעגרה ךיז טהיא

 .עג ןוא יירשעג רעגיד'ארומ ַא ןעּבױהעגפיוא ץַאלַאּפ ןיא ךיז טָאה טציא

 רטּפיטנַא רונ יװ .ןעּברָאטשעג ןעװעג ןיוש טלָאװ גינעק רעד יװ ױזַא ,רעמָאי

 טָאה דיירפ רעלופ ןוא ץרַאה ךיז טכַאמעג רעדיװ רע טָאה ,טרעהרעד טָאה

 .הנּתמ.דלעג ַא רַאפ ןעלָאז ייז ,רעטכעװ ענייז ייּב ןעטעּב ךיז ןעּבױהעגנָא רע

 רעד רָאנ .ןעפױלטנַא םהיא ןעזָאל ןוא ןעטייק ענייז םהיא ןופ ןעמענּבָארַא

 ןײז וצ םיּכסמ טַאהעג טינ קשח ןייק רָאג טָאה ךַאװ רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 ןעסיוו וצ ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא גינעק םוצ ןעפָאלעג זיא רע ,הּברדַא ,וצרעד

 גהייוועג-טינ ןעוועג זיא סָאװ ,םיטש ַא טימ .ןעפיוקוצרעטנוא םהיא בורּפ ןעגעוו

 יעגסיוא סודרוה טָאה .,דנַאטשוצ ןעקנַארק ןייז טימ ךיילגרעפ ןיא קרַאטש ךיל

 ןייז .ץרטּפיטנַא ןעטיוט וצ , ידכּב ,ןעטַאדלָאס עכילטע ףּכיּת טקישעג ןוא ןעירש

 רע טָאה ךָאנרעד .ןוינקרוה ןיא ןעּבָארגעּב ןעסייהעג רע טָאה רעּפרעק ןעטיוט

 שרוי-ןיורק ן'רַאפ ןעּבירשעגנײרַא טָאה ןוא האווצ ןייז טכַאמעגרעּביא לָאמַא ךָאנ |

 רע טָאה אפוג ן'סּפיטנַא ןוא ,רעדורּב סע'סּפיטנַא ,ן'סױליכרַא ןהוז ןעטסטלע ןייז

 ,ךרַארטעט ַא רַאפ טמיטשעּב

 ךיוא ןעּברַאטשעג זיא גנוטױט סנהוז ןייז ךָאנ םורַא געט ףניפ ןיא 8

 ןענייז ,ן'סונגיטנַא ןעדרָאמרע ךרוד הלשממ יד טּפַאכרעּפ טָאה רע טניז .סודרוה

 רַאפ טמיטשעּב םהיא ןעּבָאה רעמיור יד טניז ןוא ,רהָאי 34 ןעגנַאגעגיײּברַאפ

 ,סודרוה יװ ,לזמ-רֹּב ַאזַא ןעוועג טינ טעמּכ זיא גינייוװסיוא ןופ ,רהָאי 37--,גינעק ַא
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 ןוא ךיירגיניק ַא טּפַאכעגנײרַא רע טָאה ,שנעמ-טַאװירּפ ַא סיוא זיוה ןופ םורָאװ
 טָאה ןעּבעלןעילימַאפ ןיא רָאנ .רעדניק ענייז השוריּב ןעזָאלרעּביא סע טנַאקעג
 .ןרעדנַא ץכָאנ קילגמוא ןייא ןעפָארטעג םהיא

 זיא ,טױט סע'סודרוה ןעגעװ ךיז טסואוורעד ךַאנ טָאה לייח רעד רעדייא
 רעד סָאװ ,ענעגנַאפעג יד טזָאלעגײרפ טָאה ןוא ןַאמ רהיא טימ קעװַא תימולש
 גינעק העד זַא ,טלהיצרעד טָאה יז ;ײז ןעגניירּבמוא ןעסייהעג טָאה גינעק
 יז ןעקישּפָא ןעסייהעג ןוא הטלחה ןייז ןעטיּבעגמוא ןעּבָאה טש'רמולּכ לָאז
 יד ןעפעגעגרעּביא יז טָאה ,קעװַא ןענייז ענעי יװ םעדכָאנ ,םײהַא ןעמעלַא
 ץטימ םענייאניא ןעפורעגפיונוצ יז טָאה ןוא השעמ עצנַאג יד ןעטַאדלָאס
 ,ימלּת ןעטָארטעגסױרַא זיא טרָאד ,וחירי ןופ רעטַאעטיּפמַא ןיא קלָאפ ןעגירעביא
 ,גינעק םעד טשנעּבעג טָאה ,גנירלעגיז ןייז טױרטעגנָא סודרוה טָאה םהיא סָאװ
 טָאה גינעק רעד טָאװ ,ףעירּב םעד טנעיילעגרעּביא ןוא קלָאפ סָאד טסיירטעג
 ענייז יירטעג ןייז ןעלָאז ייז ,ןעגָאזוצנָא ייז ידכּב ,ןעטַאדלָאס יד וצ ןעזָאלעג
 ןוא האוצ יד טנעפעעגפיוא ימלּת טָאװה ,ףעירּב םעד טנעיילעגרעּביא .םישרוי
 ןערָאװעג טמיטשעּב זיא סֹוּפיליפ .ןופרעד טלַאװניא םעד טכַאמעג טנַאקעּב
 .גַא ,רהיא טימ ךיז ןעצינערג סָאװ ,רעדנעל יד ןופ ןוא אנוכרט ןופ שרוי רעד ןייז וצ
 -- סיױליכרַא ןוא ,ךרארטעט ַא רַאפ ,ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא סע יװ -- ספיט
 וצ תוחילש יד ןערָאװעג ןעבענעגרעּביא ןזיא ןעטצעל םעד .גינעק ַא רַאפ
 .רעפ:הכולמ רעד ןעגעװ ןעריּפַאּפ עלַא ןוא גנירלעגיז סע'סודרוה ןעגניירּב
 עטצעל סָאד ןעגָאז וצ טָאה רסיק רעד םֹורָאװ ; רסיק םוצ גנוטלַאװ
 רעהירפ סע זומ רע ןוא ,האװצ רעד ןופ ןעגנומיטשעּב עלַא רעּביא טרָאװ
 ןערָאװעג זיא רעהירפ יװ ,ןעּבײלּב ץלַא לָאז ןעגירעּביא ןיא ,ןעגיטעטשעּב
 ,טלעטשעגנייַא

 ןרעדנַא ץכָאג רענייא .םר לוקּב טסירגעּב ןסױליכרַא ןעמ טָאה ףֹּכיּת 9
 ,קלָאפ ץטימ םענייאניא ןעטַאדלָאס יד םהיא ייּברַאפ ןעגנַאגעגיײּברַאפ ןענייז
 .,םהיא ףיֹוא דָאנעג סטָאג ןעטעּבעג ןוא יירטעג םהיא ןייז וצ ןערָאװשעג ןעּבָאה
 טָאה סױליכרַא .הױל סגינעק םעד ּפעילוצ תונכה טכַאמעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 .רַאסורג סָאװ ןעמוקסיוא לָאז היל יד ידכּב ןוא ,טגרַאקעג טינ תואצוה ןייק
 זיא הטמ יד .גנוריצ עכילגיניק עצנַאג יד ןעזייוועּב טזָאלעג רע טָאה ,רעגיט
 טנֹוּב ןופ -- ךוטקעד יד ,תובוט םינבא ןוא דלָאג טימ טצעועג ןעצנַאגניא ןעוועג
 ,רהיא ףיוא ןעגעלעג זיא סָאװ ,ןגימ-רּב רעד ןוא ,טנַאװעג-רוּפרוּפ ןעטּפַאהעגסױא

 .עג זיא ּפָאק ןייז ףיוא .גנודײלק-רוּפרוּפַא ןיא טליהעגנייֵא ןעוװעג ךיוא זיא
 רעד ןיא ןוא ,ןיורק ענעדלָאג ַא רהיא רעּביא ןוא ,םעדַאיד עכילגיניק יד ןעגעל
 ןעניז הטמ רעד םורַא .טור ענעדלָאג יד ןעטלַאהעג רע טָאה דנַאה רעטכער
 .עג ןענייז ךָאנרעד ;םיבורק עגירעּביא ענייז ןוא ןהיז סגינעק םעד ןעגנַאגעג
 ןענַאמרעג יד ,גנולײטּבָא עשיקַארט יד ,ךַאװּבײל רעד ןופ ןעטַאדלָאס יד ןעגנַאג
 זיא טנערָאפ ןופ ,גנונעּפָאװעּב-סגירק רעצנַאג רעייז ןיא עלַא ,רעילַאג יד ןוא
 ענייז ןופ גנורהיפ רעד רעטנוא לח ןופ לייט רעגירעּביא רעד ןעגנַאגעג
 רענעיד 500 -- גוצ םעד רעטניה ןוא ,ץופסגירק ןעצנַאג ןיא ךיוא ,טייל-טּפױה
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 ןעמ טָאה ױזַא .ןעצריוועג ערעייט ןעגָארטעג ןעּבָאה סָאװ ,ענעזָאלעג-יירפ ןּוא

 םהיא טָאה ןעמ ואו ,ןוידרוה ןייק טייװ סעידַאטס 200 ןנימ.רּב םעד ןעגָארטעג
 ןעװעג זיא סָאד .להעפַעּב סמענעּברַאטשרעפ םעד טױל ,ןעװעג רּבקמ
 , +ףוס סע'סודרוה
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 .ךוּב רעטייווצ

 :טלאהניא

 הדועס רעד ךָאנ ןוא רעטָאפ ןַײז ףיוא טיײצ:רעיורט רעד ךָאנ טָאה סיוליכרא יוזא יו

 .ןעגנורעדָאפ ענייז עלַא ןעליפרע וצ ןעטצעל םעד טגָאזעגוצ קלָאפ ן'רָאפ;

 סָאװ ,עטנרהעלעג יד טגָאלקעּב ןעבָאה סָאװ יד ןופ ךס ַא ןעטיוט טזָאלעג טָאה רע ױזַא יװ

 ןעּבָאה סָאװ ןוא ,רעלדָא םענעדלָאג םעד ןערעטשעצ ן'רַאפ טוט םוצ טּפשמ'רעפ ןערָאװעג ןענעזי

 .עגפיונוצ טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד סרעדנוזעּב ײז ןעשיוצ ,םהיא ןעגעק הדירמ ַא טיירגעגוצ

 .טייצ:חסּפ ןעּבילק-

 סָאװ ,ן'סיוליכרַא סגעוורעטנוא ןעפָארטעגנָא טָאה ,םילשורי ןיײק גידנעהייג ,סוניּבַאס יוזַא יו

 רָאנ ,טרהעקעגמוא רעדיװ ךיז רע טָאה גנורעדָאפ סע'סורַאװ ףיוא ןוא ,םיור ןייק ןערהָאפעג זיא;

 ןעפַאחרעפ טלָאװעג טָאה ןוא ןיהַא קעװא רעטײװ רע זיא ,ןערהָאֿפעגּבָא זיא סורָאװ זַא ,ךָאנרעד

 .ןעבעגעגנייא טינ םהיא ךיז טָאה סָאד רָאנ ,דלעג עצנַאג יד ןוא סָאלש ןעכילגיניק/ םעד

 ןוא ,הלשממ רעכילגיניק רעד ןעגעװ ן'סיוליכרַא טימ ןעטירטשעג טָאה סּפיטנַא ױזַא יו

 .טע'נעטעג טָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאושי

 דלַאװעגרעּכיא טָאה רע סָאװ יד אל ןוא םילשורי ןײק ןעמוקעג זיא סוניּבַאס ױזַא יװ

 טלָאמעד .תורצוא עכילגיניק יד ןיא טרעטשינעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןעגנולהָאצּבָא יד ןעּבילקעגפיונוצ-

 טָאה הדירמ יד זַא זַא ,םהיא ןעגעק ןענַאטשעגפיױא זיא ןוא ןעכילקעגפיונוצ ךיז קלָאפ סָאד טָאה

 | .הדוהי דנַאל עצנַאג סָאד טּפַאװעגמורַא
 .ײד ךיז ףיוא טגײלעגפױרַא ןעבָאה סָאװ יד ןעגעוו ןוא הדוהי.תוכלמ ןיא םידרומ יד ןעגעוו

 .ןיורק עכילגיניקי

 ,רעוטפיוא יד טפָארטשעּב ןוא הדירמ יד טקיטשרעד טָאה ,ןעמוקעג זיא סורָאװ יוזַא יז

 ןוא ןהיז ענייז ןוא ן'סודרוה טגָאלקעגנָא ןעּבָאה ,רסיק םוצ קעװַא ןענייז ןעדיא יד ױזַא יװ

 ױזַא יװ .םיכלמ ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןעניפעג רהעמ טינ ךיז ןעלָאז ייז זַא ,טגנַאלרעפ ןעּבָאה-

 ,תונעט ערעײז טכַאמעג טשינ וצ טָאה סיוליכרא

 טמיטשעּב ןוא הכולמ רעד ןופ טפלעה יד ץסױליכרַא ןעּבעגעגּבָא טָאה רסיק רעד ױזַא יװ

 ןופ עניײא סָאװ ,סעיכרַארטעט ײװצ ףיוא טלײטעצ רע טָאה טשער םעד ןוא ,ךראנטע ןַא רַאפ סהיא:

 ספיטנַא ןעפורעגנָא ךיוא טרעװ סָאװ ,ן'רטּפיטנא ערעדנַא יד ןוא ן'סוציליפ ןענענעגּבָא רע טָאה ַײז

 .סע'סודרוה םישרוי ענירעּביא יד ןעּכעגעג רסיק רעד טָאה סָאװ .סודרוה ןוא;

 .טײקשלַאפ ןייז ןעזיוועּב טָאה ןעמ ױזַא יװ ןוא ,ן'רדנסּבכלַא ןעשלַאפ ןעגעוו

 ןיא ןיורט ןייז ןערהָאװעגנָא גנוריגער ןייז ןופ רהָאי ןעטניינ ןיא טָאה סױליכרַא ױזַא יו

 ןייז .תומולח סבײװ ןייז ןוא ענייז ,טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןערָאװעג טקישרעפ זיא ןוא ןענעמרעפ

 -ןקָארּפ א ןומ הלשממ רעד רעטנוא טלעטשעגקעװַא ןוא ץניוװָארּפ ַא ןיא טלעדנאוורעפ טרעװ .הכולמ:

 .(רעטלַאװרעפ ןעשימיור) רַאטַאר}
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 *ד ןענעװ ןוא ,הדירמ ַא וצ טײל:סדנַאל ענייז טציירעגפיוא טָאה סָאװ ,ילילגה הדוהי ןעגעוו

 ,םייסיא ןוא םישורּפ ,םיקודצ יד ,תוּתּכ עשידיא יירד

 :טגייטש סוירעביט  .סוטסוגווא רטיק ם'נופ ןוא תימולש רעטסעווש סע'סודרוה ןופ טוט רעד

 ,סופיליפ ןוא סודרוה ןעכרַארטעט יד טעדנירגעג ןעּבָאה סע טדעטש ערעסָאװ .ןיורט ן'פיוא ףױרַא

 יס'רסיק םעד ןענניירּב ןעסייהעג טָאה ,הדוהי:תוכלמ ןופ רָאטַאדוקָארּפ רעד ,סוטַאליּפ ױזַא יװ

 .סָאד לײװ ,טדָאטש ןופ טרהיפעגסױרַא רעדיוו ײז רע טָאה ןעכיג ןיא רָאנ ,םילשורי ןייק רעדליּב

 ןופ רצוא םעד ןעמעג טלָאװעג טָאה רע ױזַא יװ .םעד ןעגעװ ןעטעּבעג קרַאטש םהיא טָאה קלָאּפ

 ךעשיװצ הדירמ ַא ןעפורעגסױרַא רע טָאה םעדכרוד רָאנ ,גנוטײלרעסַאװ א ןעיוב בעילוצ שדקמה:תיּב

 .ןעדיא ךס ַא טע'גרה'עגסיוא טָאה ןוא קלָאפ

 :טימ םענייאניא טױטעג םהיא טָאה סודרוה סָאװ ,ן'לוּבוּתסירַא ןופ ןהוז רעד ,סּפירגַא ױזַא יוװ

 טָאה רסיק רעד סָאװ יד אל רָאנ ,ן'סודרוה ןעגָאלקוצנָא ידכּב ,ן'סוירעגיט וצ קעװַא זיא ,רעדורּב ןייז

 ,טכעלש םהיא טלעדנַאהעּב ןוא הסיפת ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךָאנ טהיא טָאה ןעמ רָאנ ,טגָאזעגּבָא םהיא

 | ,רסיק ןערעװ לָאז סויַאנ זַא ,ןעשנואוועג טָאה רע תמחמ

 ףיא סויִאנ יװ םעדכָאנ ןוא ,טױט סע'סוירעביט ךָאנ טזָאלעגײרפ םהיא טָאה ןעמ ױזַא יװ

 פד ךיוא ןוא עיכַארטעט סע'סופיליפ םענעברָאטשרעּפ םעד ןעמוקעּב רפ טָאה ,ןיורט ן'פיוא ףױרַא

 :(סאידָארעה) הידרוה יורפ ןייז טימ םענייאניא זיא סָאװ ,ן'סודרוה רעדורב םענעי ןופ עיכרַארטעט

 -ט'רסמ'רעפ םהיא טָאה סּפירגא לייוו ןוא טייקיריגדלעג ןייז רַאפ ןעינאּפשיה ןייק ןערָאװעג טקישרעפ

 עוטַאטס ןייז ןעלעטשוצקעווא ידכּב ,הדוהי:תוכלמ ןייק ן'סויגָארטעּפ טקישעג טָאה סויַאג יוזַא יו

 ןיב ץסוינָארטעּפ ןעגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרא ןענעז ןעדיא עלַא טעמּכ ױזַא יװ ןוא ,שדקמה:תיּב ןיא

 ךייט ם'נופ ןוא וּכע ןופ גנוביירשעּב יד .ןוט טינ סע לָאז רע ,םהיא ייּב ןעטעבעג ךיז ןעכָאה ןוא וּכע

 יב ט'לעופעג טָאה ןעמ יֹזַא יװ .דמַאזזָאלג םעד ןוא הבצמ סנָאנמעמ ןעגעװ .(סולעב) סואעלעּב

 .עוטַאטס יד ןעלעטשוצקעװַא טינ ןייז םוּכטמ לָאז רע ,ן'סוינָארטעּפ

 ףעד יװ םעדכָאנ ,גנוריגער רעד וצ ןעמוקעג סוידוואלק זיא טוט סע'סויאב ךָאנ וזַא יװ

 ןעּבעגעגבָא טָאה סוידװַאלק ױזַא יװ .הצע סע'סּפירגַא טול טכַאמעג םולש םהיא טימ טָאה טַאנעס

 .סע'סּפירגא ןוא ,דרע טיקלח ערעדנַא ןעוועג ףיסומ ךָאנ טָאה ןוא הכולמ עצגַאג סרעטָאּפ ןייז | סּפירגַא

 .סיקלַאכ ןופ גינעק ן'ראפ טמיטשעּב רע טָאה ,םעדייא ןייז ןעוועג ךיוא .זיא רעכלעוו ,רעדורּב

 ןוא ,ןעּברָאטשעג זיא ,םילשורי ןעניטסעפעב וצ ןעּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,סּפירגַא ױזַא יװ

 ױזַא יװ .ןערָאטַארוקָארּפ ןופ גנוטלאורעפ רעד רעטנוא ץניװָארּפ א ןערָאװעג רעדיװ זיא הכולמ ןייז

 .בָא טָאה סוידואלק ןוא ,סיקלַאכ ןופ גינעק רעד ,סודרוה ךיוא ןעברָאטשעג םעדכָאנ דלַאּב זיא סע

 .,םישריי ס'לּבוּתסירא ןעוועג ןענייז סָאד .ןהוז ס'עטּפירגַא ,ן'סּפירגַא קינעמילּפ ןייז הכולמ ןייז ןעּבעגעג

 | .ןעינעמרַא-סיורג ןיא טשרעהעג ןעּבָאה םישרוי ס'רדנסּכלַא

 :ףָאטַארוקַארּפ ם'נופ טייצ רעד ןיא םילשורי ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןעכָארבעגסױא זיא סע יױזַא יװ

 ךרע ןא ןעמוקעגמוא ןענייז ייּברעד ןוא ,טַאדלָאס ַא ןופ רחיפפיוא ןעגיד'הּפצוח םעֶד רעביא סונַאמוק

 .,ענייא ךַאנ ןעכָארגעגסױא זיא ,ןערָאװעג טקיטשרעד זיא הדירמ עגיזָאד יד יװ םעדכָאנ .ןעדיא 0

 .הרות:רפס ַא טנערּברעפ טָאה ןורמוש ןיא טאדלָאס ַא תמחמ

 ךעּבָאה םינורמוש יד סָאװ ,םעד תמחמ תקולחמ עסיורג א ןעמוקעגסיױרַא רעדיװ זיא סע ױזַא יו

 ףעבירא טרהיפ סוידוואלק .םולש טלעטשעגנייא טָאה סוידװַאלק ױזַא יװ ןוא ,ילילג א טע'גרה'רעד

 .ךיירגיניק ןרעסערג א ןיא סיקלַאכ ןופ ן'ספירגא

 ייד ןעבעגעגרעּביא טָאה רע .רסיק ןערָאװעג טוט סע'סוידװַאלק ךָאנ זיא ןורינ יוזא יו

 ?סע'ספירגא וצ ןעװעג ףיסומ טָאה ,ץלוּבוּתסירַא ןהוז סע'סודרוה ןעינעמרא.ןיילק רעּביא הלשממ

, 
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 ףע טָאה הדוהי:תוכלמ ןופ לײט ןעגירעּביא םעד ןוא ,הביבס רעייז טימ טדעטש רעיפ ךָאנ דנַאל

 ןעגיציירק ןעסײהעג טָאה סָאװ ,סקילעפ רָאטַארוקַארּפ ם'נופ הלשממ רעד רעטנוא טלעטשעגקעווַא

 גיצנַאװצ דנַאל סָאד טגיהורמואעב טָאה סָאװ ,ן'רזעלא ןַאמ:טּפױה:רעביױר םעד ןוא רעכערּברעפ ךס ַא

 ,םיור ןייק ןעטייק ןיא ןעטדימשעג ַא טקישענּבָא רע טָאה ,רהָאי

 .תודירמ ןופ רעוטפיוא ןוא םיאיכנ עשלַאפ ,(ןוקירקיס) רעיראקיס ענעפורעגנָא יֹוזַא יד ןעגעוו

 יכערעּבכײלג רעכילרעגריּב רעד ןעגעװ .הירסיק ןיא ןעכירג ןוא ןעדיא ןעשיווצ תקולחמ רעד ןעגעוו

 ןעגידייטרעפ וצ ידכּב ,ןע'נורינ וצ סעיצַאטוּפעד טקישעג ןעּבָאה םירדצ עדיײב יווא יװ ןוא ,גנוגיט

 ,טכער ערעײז

 ןײז ןעגעװ ןוא ,ןסוטסעפ ךָאנ ןערָאװעג זיא טָאװ ,ן'סוניּבלַא רָאטַארוקָארּפ םעד ןעגעװ

 ןופ רעטסומ א ןעװעג רע זיא ,םהיא ךָאנ ןעװעג זיא סָאװ ,ןסורָאלּפ טימ ךיילגרעפ ןיא ;תועשר

 ,טייקכילרהע

 ןערעװ ןעלָאז ַײז זא ןע'נורינ ײּב ט'לעוּפעג ןעּבָאה תירסיק ןופ ןעכירג יד יֹװַא יװ

 עשידיא יד ןעבױהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,טדָאטש רעד ןופ םיִּתביילעּב יד רַאפ טנעקרענָא

 ןיא ןעלגיופ תונברק רַאפ טכַארּבעג טָאה הירסיק ןופ רעניואװנייא ןא לײװ טייז ןייא ןופ ,המחלמ

 ףצוא ןופ ןעמענטױרַא ןעסײהעג טָאה סורָאלפ לײװ ,ראפרעד טײז רעדנא רעד ןופ ןוא ,ּפָאט א

 ןעטנעלַאט 17 שדקמה:תיּב ןופ

 ןעפָארטעג טָאה רהיא טימ סָאװ ןוא עקינערעב רעטסעװש סע'סּפיױגַא ןעגעוו

 :נײא ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,הדירמ יד ןעזָאלבעגרעדנַאנופ רעדיװ טָאה סורָאלּפ ױזַא יו

 = ןוא ןעטַאדלָאס יד ןעגעקטנַא ןהײג ןעלָאז ײז ,ןעדיא יד ןעליופעב טָאה רע תמחמ ,ןעשָאלעג

 :עּב רעד ףיױא ןערעפטנע וצ טינ ןעסײהעג רע טָאה ,טרתעקרעפ ,ןעטַאדלָאס יד ןוא ,ןעסירגעב

 .רתעוועג ןעכיורבעג ףֹּכיּת יז ןעלָאז ,דײר ענעדירפוצמוא ןערעה ןעלעװ יז רָאנ יװ ןוא ,גנוסירג

 הדירמ רעד ןעגעװ טכירעּב א ןעבעגעגּבָא ןוא טדָאטש יד ןעָאלרעּפ טָאה סורָאלפ ֹזַא יװ

 -ןעשרָאפוצסױא ץ'סונאטילָאּפַאעג ןובירט םעד טקישעג דלַאּב טָאה רעכלעוו ,ן'סויטסיק ןעדיא יד ןופ

 ,ןענופעג ןעכָאה ןוא טדָאטש ןיא ןירא ןענעז טּפירנַא ןוא סונַאטילָאּפַאעג יוזא יװ ,ןינע םעד

 .ן' טראל ףיוא קדַאטש ךיז ןעגָאלקעב ײז רָאנ ,רעמיור יד טימ םולש ןעכַאמ ןעליװ ןעדיא יד

 יוצ טָאה גינעק רעד ןוא ,טקישעג םהיא טָאװ סָאװ ,םעד וצ קעװא סונַאטילָאּפאעג זיא ךָאנרעד

 ו .גיחור ןעטלַאהרעפ ךיז לָאז סע ,קלָאפ םעד טדערעג

 טבורּפעג טָאה ןוא ןעדיא יד ןופ גנוגערפיוא יד טלעטשעגנײא טָאה ספירגא יו םעדכָאנ

 .עג ןעבָאה ןוא סעּכ ןיא ןײרַא ןעדיא יד ןענַײז ,ן'סורָאלּפ טימ יז ןעשיװצ ןעכַאמ םולש ךיוא

 ןעּבָאה יז יא יװ .טדָאטש ןופ סױרא לָאז רע ,דתוימ חילש א טימ ן'סּפירנַא ןעגָאזנָא טזָאל

 ןעשימיור םעד טעליוקעגסיוא ןעּכָאה ײז יװ םעדכָאנ ,הדצמ גנוטסעפ יד טּפַאחעגנײרַא ךָאנרעד

 | .טרָאד ןופ ןָאזיגרַאג

 ףעד ןעװעג ןיא ,היגנח לודג ןהֹּכ ם'נופ ןהוז רעד רזעלא תעשב ,טָאה ןעמ יוזַא יװ

 *עּב טָאה ןעמ סָאװ ,תונּברק יד טקישעגבָא קירוצ ,שדקמה:תיג ןופ ךַאװ רעד .רעּביא ןַאמטּפױה

 ,גירק םעד ןעזָאלבעגרעדנַאופ רהעמ ךָאנ ןעמ טָאה םעדכרוד ןוא ,רסיק ן'רַאפ ןעגניירּב טפרַאד

 ןעמוקעּב ןעּבָאה ןוא ן'ספירגא וצ םיחולש טקישעג ןענָאה טײל עגיד'סחוימ יד ױזַא יוװ

 ,םידרומ גנולײטמָא ןייז ןוא ן'דזעלא ןעגעק טצונעגסיוא םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ,לייח ַא םהיא ןופ

 .רעירַאקיס יד ןעגעװ ןוא םיצעה-ןברק ם'נופ בוט םוי ןעגעוו

 סָאד טציײרעגפיוא טלעמונא טָאה סָאװ ,ילילגה הדוהי םענעי ןופ ןהוז רעד ,םחנמ ױזַא יװ

 ףעגניײהנָא ענַיז טימ רע ױזַא יװ ןוא ,ןץ'רזעלא ןעגעק ןענַאטשעגפיוא זיא ,,ן'סויניריווק ןעגעק קלָאּפ
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 ,טלצהניא

 ,ןעשנעמ 'ס'רזעלא ךרוד ןערָאװעג טע'גרת'עגסיוא ןענייז ןעשנעמ עלַא סגיניק םעד ןוא
 ,ןעדנעגעג עגיאייברעד יד ןיא ןוא ןעיריס ןיא םישעמ ץגיד'תוירזכא ןָאטעגּבָא .טָאה ןוא ,רעגריּב עשידיא ערעייז עלא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה הירסיקי ןופ רעניואונייא יד יװ םעדכָאנ ,ןענַאטשעגּפױא זיא קלָאּפ עשידיא עצנַאג סָאד יוזַא יװ |

 | ,ןעדיא טע'גרה'עגסיוא םוטעמוא ןעּבָאה ןעכירג יד ױזַא יו ,ןיילט- ךיז ןוא עילימאפ עצנַאג ןײז טיוטעג טָאה סָאװ ,ןע'נועמש ןעסיװעג ַא ןעגעװ השעמ 8 ,רעגריבי צשידיא יד טע'גרה'עגסיוא ךיוא ןעּבָאה (ןאש-תיּב) סילָאּפָאטיקס ןופ רעניואוונייא יד ױזַא יװ
 .ןעסיו ןייז ןהָא ןערָאװעג טע'גרה'רעד ןעדיא יד ןענייז הכולמ סע'ספירגא ןיא -ױזַא יװ ןוא: ,טניואװעג ײז יב ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טנישרעפ ןעּבָאה ןעכירג עגינייא יוזא יװ
 .ןעדיא 50000 טעליוקעגסיוא ןעּבָאה ןיילא רענירדנסּכלא ידו ןוא ,רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןערָאװעג טיוטעג תונמחר ןהָא ןענייז ןעדיא יד יוזַא יו
 ,טיוא ןעּבָאה ןוא ,םילשורי וצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה רע תעשּב ,םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז ןעדיא יד ױזַא יװ .ןעטיוט ןעסייהעג טָאה רע ןעשנעמ לעיפיו ןוא ןעמונעגנייא טָאה רע טדעטש | לעיפיוו ,םילשורי ןייק היכויטנא ןופ גידנעהייג ,ןָאטעגנָא טָאה סויטסיק תורצ א רַאפ סָאװ

 .רעמיור ךס א טע'גרה'עגסיוא ךָאנ טָאה ארויג רֹּב ןועמש ;טדָאטש ןיא ןעגיוצעג- .קירוצ ךיז ןעּבָאה ןוא ןעגָאלשעג ןערָאװעג יז ןענײז ךָאנרעד רָאנ ,רעמיור ךס8 טע'גרה'ע ג.
 .םולש ןעגעק ןעװעג ןעניײז םידרומ יד לײװ ,טרהיפעגסיוא טינ טשיגרָאג טָאה רע רַא ,ןעדיא יד טימ םולש ןעגעװ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןערהיפ טבורּפעג טָאה סּפירגַא ױזַא יו
 .ןעטָארטעגבָא קירוצ לָאמַא רעדיװ רע זיא | ךלַאּב רָאנ ,גנורעגעלעב יד ןעּבױהעגנָא רעדיװ םעדכָאנ טָאה סויטסיק ױזַא יװ .ןוט ױזַא לָאז רעי ,תצע'נא ןעבעגעג םהיא ןעכָאה ,טפיוקעגרעטנוא טָאהעג ייז טָאה סורָאלּפ סָאװ ,טילטּפיוה.רעטיר יד ןוא רעגָאל ם'גופ טנַאדנעמָאק רעד לײװ . ,קירוצ ןעטָארטעגּבָא רע זיא ןעגעווטסעדנופ ,טדָאטש יד ןעמענניא טנָאקעג טָאה רע םגה ,ךָאנרעד .שדקמה:תיב םעד ןוא טדָאטש עטסגינייוועניא | יד: טרעגעלעּב טָאה ןוא ןעדיא יד ףיוא ןעלַאפעגנָא דייהרעטכירעגנוא זיא סויטסיק ױזַא יו
 ,קירוצ ןעטָארטענּבָא זיא רע תעשב ,ןעדיא יד ןופ ןהייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רעי סָאװ ןוא ,טדָאטש רעד ןופ רעגאל ןייז טקורעגּבָא גיטכיזרָאפמוא טָאה סויטסיק יזַא יװ

 רעד ןופ רעגריב עשידיא יד טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה קשמד ןופ רענױאװנײא יד יוזַא יװ |
 ,סױא ןעּבָאה ןוא טדָאטש יד ןעגיטסעפעב וצ ףיוא טייקמאזקרעמפיוא רעייז טדנעװעגנָא ןעבָאה ,ן'סויטסיק ןעגָאױצכָאנ ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד יווַא יװ ןוא טדָאטש רעגיזָאד
 .עטכישעג רעגיזָאד רעד ןופ רּבחמ םעד ךיוא םעד ןעשיווצ ,רערהיפנָא ךָאנ ןעבילקעב-!

 ,ןעּבעגעגרעגיא םהיא טאה ןעמ סאו ,דנעגעג רעד ןיא טכַאמענ טאה ףסוי תונכה ערעסאוו
 סעגירטניא עגייז .ןאריט 4 רַאפ רעטעּפש ןעיװעגסױרַא ךיז טאה סאו ,ןנחוי ןעגעוו

 ,ן'פסוי ןעגעק

 .אתברקע דנעגעג רעד ןיא ארויג רֹּב ןועמשי ןאטעגפיוא טאה סאוו ןוא גנוטלאװרעפ ס'ננח רעטנוא םילשורי ןיא ןעמוקעגראפ זיא סאו :
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 ,לעטיּפאק רעטשרע
 ההיא ןוא םילשורי ןיא הדירמ יד -- .ןעגיניק סע'סיוליכרא ןופ ּבוהנָא רעד

 ,גנוליטשנייַא

 סָאװ ,העיסנ יד ןעּבעגעג טָאה ןעהורמוא עיינ וצ טייהנעגעלעג ַא 1
 ןייז טגָאלקעּב טָאה רע יװ םעדכַאנ ,םיור ןייק ןעמונעגרעטנוא טָאה סױליכרַא
 .עגּבָא טָאה סָאװ ,הדועס ַא קלָאפ ן'רַאּפ טכַאמעג טָאה ןוא געט ןעּביז רעטָאפ
 טלעטש הדועס ַא םילבא יד רַאפ ןעכַאמ וצ גהנמ רעד -- דלעג ךס ַא טסָאק
 .עגוצּבָא ידכּב ,ךַאז.זומ ַא רַאפ סָאד טנעכער ןעמ םורָאװ ,תולדּב ןעדיא ךס ַא
 עסייװ ןָאטעגנָא רע טָאה -- םענעּברַאטשרעּפ ם'נופ שינעכעדעג רעד דובּכ ןעּב
 טסירגעּב םהיא טָאה קלָאפ סָאד ואװ ,שדקמה-תיּב ןיא קעװַא זיא ןוא רעדיילק
 סָאװ ,לוטש םענעדלָאג ַא ףיוא טצעזעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .תוכרּב ךס ַא טימ
 טקנַאדעג ןוא קלָאפ סָאד טסירגעּב טָאה ,המיּב רעכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא|
 ,םהיא ןעסירגעּב ץ'רַאפ ןוא היול סרעטָאפ ןייז ןיא ןעמענלײטנָא ן'רַאפ םהיא
 רע ,טדערעג רעטײװ רע טָאה ,רָאנ .נינעק ַא ןעװעג ןיוש טלָאװ רע יװ יױזַא
 רָאנ ,לשומ סלַא טכַאמ ןייז ןערהיפוצסיוא ןופ זיולּב טינ לייוורעד ּבָא ךיז טגָאז
 .ירעד ,האוצ יד ןעגיטעטשעב טעװ רסיק רעד ןענַאװ זיּב ,לעטיט ם'נופ ךיוא
 סָאװ ,םעדַאיד םעד וחירי ןיא ןעמעננָא טלָאװעג טינ ,סױליכרַא ,רע טָאה רעּב
 .רעד ,סנעגירעּביא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעגײלּפױרַא טלָאװעג ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד
 .ײרטעג ַאזַא ןעזװעגסױרַא םהיא ןעּבָאה קלָאפ סָאד ןוא לייח רעד סָאװ ,רַאפ
 יװ ,גירעהעג יװ ןעקנַאדּבָא ןוש יז רע טעװ ,טייקנעּבעגרעּביא ןוא טפַאש
 יד םורָאװ .גינעק ןעגיטכיר ַא רַאפ ןענעקרענָא סהיא טעװ רסיק רעד רָאנ
 יעעטייל םיטרּפ עלַא ןיא ךיז ןעזײװּוצסױרַא ןעּבעג ךיז רע טעװ הימ עטסערג
 ןעװעג זיא סודרוה רעטָאפ ןייז רעדייא ,קלָאפ ןייז וצ רעגיל

 טלָאװעג קלָאפ סָאד טָאה ,החטבה רעגיזָאד רעד רעּביא דיירפ לופ ;2
 טָאה ןעמ ןוא ,רעטסנרע ןַא עקַאט זיא ןיימ ןייז יצ ,ןעבורּפסױא דלַאּב םהיא
 ,טרעדָאפעג ןעּבָאה ענייא .ןעגנורעדָאּפ עכיוה םהיא ןעלעטש וצ ןעּבױהעגנָא
 .ץינערג יד ןייז לטבמ לָאז ןעמ--ערעדנַא ,ןרעייטש יד ןרעגנירגרעפ לָאז ןעמ
 ךיז ידכּב .ענעגנַאפעג יד ןעזָאל יירפ לָאז ןעמ -- ערעדנַא רעדיװ ,ןעגנולהָאצּבָא
 .ךָאנרעד .גנידצלַא טגָאזעגוצ סױליכרַא טָאה ,קלָאפ .םייּב טּבעילעּב ןעכַאמ וצ
 .עטיוס ןייז רַאפ טײצלָאמ ַא טכַאמעג ןוא תונּברק טכַארּבעג רע טָאה

 עסַאמ עדנעטַײדעּב ץנַאג ַא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה דנעבָא ןעגעק רעּבָא
 .עג יײז טָאה סודרוה סָאװ ,עגינעי יד טגָאלקעּב ןעּבָאה סָאװ ,ענעדירפוצמוא
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 תומחלמ עשידיא יד

 ןעװעג זיא סָאװ ,רעלדַא םענעדלָאג םעד ןערעטשעצ ן'רַאפ ןעטיוט ןעסייה
 רעכילטנעפע רעד יװ םעדכָאנ .שדקמה:תיּב ןופ רעיוט ץרעּביא טלעטשעגקעוװַא
 רַאפ טנעכערעג ייז ןענָאה ,ןערָאװעג טגידנעעג זיא גינעק ן'רעּביא רעיורט
 ןערָאװעג לופ זיא טדָאטש יד .רעיורט םענעגייא רעייז ןעקירדוצסיוא גיטיונ
 זיא סָאד ;רעטכַאמעג ןייק ,רעטלעטשעגנַא ןייק ןעוועג טינ זיא סָאװ ,רעיורט ַא טימ
 ןעצרַאה ןעפעיט ןופ רעמָאי ַא ,ןערהיר ןייטש ַא טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןייוועג ַא ןעוועג
 ןופ ץעזעג טָאד רַאפ ןעּבעל רעייז ןעּבעגעגּבָא ןעּבָאה סָאװ ,רענעמ יד רעּביא
 ןעמ ןוא .טקירדעגסױא ךיז טָאה ןעמ יװ ,שדקמה:תיּב ן'רַאפ ןוא ןרעטלע יד
 סודרוה סָאװ יד ןָא ןייז םָקֹונ ךיז ןעמ זומ טיוט רעייז רַאפ : ןעירשעג טָאה
 ןופ ןעגָאוּבָא ךיז זומ ןעמעלַא ןופ דעהירפ .סעלעטש עכיוה ןעּבעגעג ייז טָאה
 טרָא ןַא ןעכַאמ ןוא ,טלעטשעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,לודג ןהּכ רעד לעטש ןייו
 .ןעשגעמ ןרע'רשּכ ןוא ןרעמורפ ַא רַאפ

 .טסעדנופ ,ןערָאװעג טכַארּבעגפױא קרַאטש רעּבירעד זיא סיױליכרַא םגה 3
 ,ןעלטימ.ףָארטש ןעדנעווּוצנָא ןופ ןעטלַאהעגּבָא לייוורעד ךָאנ ךיז רע טָאה ןעגעוו
 רעמָאט זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע .ןערהָאפוצּבָא טלייאעג ךיז טָאה וע תמחמ -

 ,טײװ ױזַא ןעסקַאװסױא גנוגעװעּב יד טעװ ,קלָאפ ןטימ ןעסײרניײֵא רע טעװ
 טהימעג רע טָאה רעּבירעד .ןעצונ ןהָא ןעביילּב ןעצנַאגניא טעװ העיסנ ןַיז זַא
 ךרוד רעדיײא ,דיײר עטוג ךרוד רחעמ ענעדירפוצמוא יד ןעגיהורעּב וצ ךיז
 וצ ריהזמ ייז ידכּב ,ריציפַא ןעכיוה ַא טקישעג טָאה ןוא ,טלַאװעג ןעדנעװנָא
 ,שדקמה.תיּב ןיא ןיירַא זיא רענעי זַא רעּבָא .גיהור ןעטלַאהרעפ ךיז ןעלָאז ייז ,ןייז
 ,םהיא ןעּבירטעגסױרַא ןוא רעניטש םהיא ףיוא ןעפרָאװעג םידרומ יד ןעּבָאה
 ,םיחולש ערעדנַא סע'סױליכרַא ךיוא .ןענעפע ליומ א טנַאקעג ךָאנ טָאה רע רעדייא
 ןעּבָאה ,םידרומ יד ןעליטשוצנייא ידכּב ,ןעטשרע םעד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 זַא ,רָאלק ןעװעג זיא'ס ,סעקנושַארטס עכילטּפַאשגעדײל טימ ןעּבירטעגּבָא ענעי
 ןעמ טלָאװ טלַאמעד ,דצה ןמ גנוציטשרעטנוא ןעמוקעּב ןעטלָאװ םידרומ יד בוא
 ,םיוצ ןיא ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ רהעמ ןיוש ייז

 טייל:ספרָאד ךס ַא טדָאטש ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז טציא דָארג ןוא
 ןעטרעייזעגמוא ם'נופ בוט-םוי רעד ןייז טפרַאדעּב טָאה'ס לייוו ,בוט-םוי דובּכל
 ךרוד םהיא ןרעייפ יז סָאװ ןוא חספ ןָא םהיא ןעפור ןעדיא יד סָאװ ,טורּב
 ,תונברק ךס ַא ןעגניירּב

 .ַאזוצ .ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ,עטגרהעלעג יד טגָאלקעּכ ןעּבָאה סָאװ יד
 עסַאמ יד טצעהעגרעטנוא יז ןעּבָאה סיוא טרָאד ןופ ןוא ,שדקמה-תיּב ןיא ןעמ
 ידכּב ןוא ,ארומ קרַאטש ןעמוקעּב סױליכרַא טָאה רעמירעד .הדירמ רעד וצ
 ןעטיירּפשרעפ ךיז לָאז הדיומ רעד ןופ רעּביפ רעד זַא ,ןעזָאלרעד וצ טי
 ַא ןופ שארּב ןובירט ַא טקישעג דייהרעליטש רע טָאה ,קלָאפ ןעצנַאג ץ'רעּביא
 .עג .רעּביא רערהיפלעדער יד ןעּפַאכ וצ ןעלהיופעּב םהיא טָאה ןוא עטרָאהָאק-
 .ַאדלָאס יד ןעגעקטנַא ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ןומה רעצנַאג רעד רָאנ ,דלַאװ
 רעד .רענייטש טימ טע'גרה'רעד יז ןופ לייט ןעטסערג םעד טָאה ןוא ןעט
 .סױדַא תורצ טימ םיוק ךיז טָאה ןוא טעדנואוורעפ ןערָאװעג זיא אפוג ןוּבירט
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 ,תונּברק יד רַאפ ןעמונעג רעדיװ ךיז םידרומ יד ןעּבָאה ךָאנרעד ,טעװעטַארעג
 ןעמוקעגרַאפ טינ זייּב ןייק טלָאװ סע יװ ױזַא

 .גײַא רעגנייל ךילגעמ טינ זיא סע זַא ,ןהעזעגנייֵא טָאה רעּבָא סיוליכרַא |
 טקישעגסױרַא רע טָאה רעּבירעד .גנוסיגרעפ-טולּב ןהָא קלָאפ סָאד ןעטלַאהוצ
 טדָאטש ץכיוד ןעהייר עגעסַאלשעג ןיא ןעטַאדלַאס-סופ יד ,לייח ןעצנַאג ןייז
 ןערָאװעג טעלױקעגסױא ןענייז ןפוא ַאוַא ףיוא ,דלעפ ץפיוא רעטייר יד ןוא
 ץלָאפ עגירעּביא סָאד ןוא ,תונּברק ןעגניירב םייּב ןעשנעמ דנעזיוט יירד ךרע ןַא
 ךָאנ קעֹװַא ןענייז ןיחַא טרָאד .גרעּב עשינכש יד רעּביא טײרּפשעצ ךיז טָאה
 רעכילטיא זַא ,להעפעּב םעד טגָאזעגנָא ןעּבָאה טָאװ ,רעפורסיוא סע'סױליכרַא יז
 בוט:םוי םעד ןעזָאלעג עלַא ןענַאה ףיורעד ,םײהַא ךיז ֹוצ ןערהעקמוא ךיז לָאז
 .קעװַא ןענייז ןוא ןעטימ ןיא

 ,לעטיּפאק רעטייווצ
 ,רסיק ן'רַאפ ןָא םהיא ןעגָאלק םיכורק ענַײז ואװ ,םיור ןײק טרהָאפ סױליכרַא

 ,סיוא טינ טשיגרָאג ןערהיפ יײז רָאנ

 רעטלַאװרעּפ ן'רַאפ ן'סוּפיליפ ןעזָאלעגרעּביא טָאה (אפוג סױליכרַא) רע 1

 קעװַא רע זיא ןײלַא ןוא זה ןייז ןופ רעטיה ןץ'רַאפ ןוא הכולמ רעד רעּביא
 דניירפ עטוג ענייז ןופ ןוא רעטומ ןייז ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא םי גערּב םֹוצ
 תימולש ןערזָאפעגּבָא ןענייז םהיא טימ ךיילגוצ ,סָאַאלַאקינ ןוא ימלּת ,סַאלּפַאּפ
 ,סמעדייא סגינעק םעד ןוא םיבורק ערעדנַא ךָאנ רעטיײװ ,רעדניק ערהיא טימ
 ץפיוא תועיבּת סע'סױליכרַא ןעציטשרעטנוא טלָאװעג טש'רמולּכ יז ןעּבָאה םינּפל
 ענייז רַאפ ןרסמ'רעפ םהיא טלָאװעג ייז ןעבָאה רעּבָא ץתמא רעד ןיא ,ןיורט
 ,שדקמה:תיּב ןיא םישעמ עכילצעזעגמוא

 .רעפ.ץנאניפ רעד ,סוניּבַאס ןעגעקטנַא ןעמוקעג ייז זיא אירסיק ןיא ,2
 ידֹכּב ,הדוהי.תוכלמ ןייק ןהייג וצ העדב טַאהעג טָאה סָאװ ,ןעיריס ןופ רעטלַאװ
 סױליכרַא רעּבָא .ךיז ךָאנ ןעזָאלעג טָאה סודרוה סָאװ ,תורצוא יד ןעמענרעפ וצ
 ןוא (ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ.רעּבױא רעד) ץסורַאװ וצ ןימלּת טקישעג טָאה
 ןערהָאּפ ץסוניבַאס ןעוָאל טינ לָאז רע ,םהיא יב ןעטעבעג קרַאטש ךיז טָאה
 יד ןיא דלַאּב קעװַא טינ זיא ןוא ץסורַאװ טגלָאפעג טָאה סוניּבַאס ,רעטייוו
 .רַא זַא ױזַא ,תורצוא סע'סודרוח ןעסילשרעפ וצ ידכּב ,טדעטש עטגיטסעפעּב
 וצ טגָאזעגוצ ,טרהעקרעפ ,טָאה רע רָאנ ,ןעמוקעּב ןענַאק טינ ייז לָאז סיוליכ
 ןיא ןעּבילּבעג זיא ןוא ,הטלחה ס'רסיק םעד ןגמוקנָא טעװ סע זיּב ,ןעטרַאװ
 , אירטיק

 רעד -- ןעטלַאהעגּבָא םהיא ןעּבָאה סָאװ ,ענעי קעװַא ןענייז'ס רָאנ יװ רעּבָא
 טָאה ,סױליכרַא ,רערעדנַא רעד ןוא ,איכויטנַא ןייק קעװַא זיא ,סורַאװ ,רענייא
 קעװַא טמַאזעגמוא סוניּבַאס זיא -- םיֹור ןייק ןערהָאפ וצ ףיש ץפיוא טצעזעג ךיז
 .געמָאק יד ןעפורעג ןוא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד טּפַאכרעּפ טָאה ,םילשורי ןייק
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 ןהייגרעד וצ ידכּב ,תורצוא יד רעּביא םינוממ יד ןוא ןעגנוטסעפ יד ןופ ןעטנַאד
 ןעגנוטסעפ יד ןעּפַאכוצנײרַא ןוא ,סעסַאק יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םוכס םעד
 רַאפ גניירטש ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןעטנַאדנעמָאק יד רָאנ ,הלשממ ןייז ןיא
 -בָא ,סנעטסָאּפ ערעייז ףיוא עלַא ןעּבילּבעג ןענייז ןוא ןעלהעפעּב סע'סױליכרַא
 רעדייא .רסיק םעד רהעמ רַאפרעד ןרעפטנע ןעזומ יז זַא ,ףיורעד גידנעזייוו
 | | , ץסױליכרַא

 ,ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג סּפיטנַא ךיז טָאה טייצ רעגיבלעזרעד ןיא 3
 ,טניימעג טָאה רע תמחמ ,השורי לעד ףיוא תועיבּת ענייז ןעלעטשוצסױרַא ידכ3
 זיא ,גינעק ַא רַאפ ןערָאװעג טמיטשעּב זיא רע ואוו ,האווצ עגידרעהירפ יד זַא

 םהיא ןעּבָאה ,סנעגירעּביא .ענעטיּבעגמוא ,עגידרעטעּפש יד רעדייא ,גיטליג רהעמ
 .עּביא ענייז ןופ ךס ַא ןוא תימולש ןעציטשרעטנוא וצ טגָאזעגוצ רעהירפ ןיוש
 טָאה טיילעּב .ץסױליכרַא טימ םענייאניא ןערהָאפעג ןענייז סָאװ ,םיבורק עגיר
 טָאה ,סולפנייַא ןייז סָאװ ,ימלּת רעדורּב סע'סָאַאלָאקינ ,רעטומ ןייז ץוח ,םהיא
 רע תמחמ ,גנוטיידעב עגיטכיװ סרעדנוזעּבַא ןעּבָאה טעװ ,טכודעג םהיא ךיז
 רעטסעּב ןייז ןעװעג זיא רע סָאװ ,ץסודרוה דצמ יורטוצ םוקלופ ןעסָאנעג טָאה
 טייקטקישעג רעד ףױא טגיילעג רֹע טָאה גנונעפָאה עטסערג ןייז רָאנ ,דניירפ
 ןעפרַאװעגּבָא רע טָאה ,םהיא ףיוא ךיז גידנעזָאלרעּפ .סואענעריא רענדער ם'נופ
 ןעזָאל ץסױליכרַא לָאז רע ,טדערעגוצ םהיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ תוצע עלַא
 האװצ רעד ןיא ךיוא ןוא רערעטלע רעד זיא רע םורָאװ ,טרָא ןעטשרע םעד
 ,שרוי-ןיורק ץ'רַאפ טנעכייצעּב רע זיא

 .לּכףוס םיבורק יד ןענייז ,םיור ןייק ןעמוקעג ןענייז יז יװ םעדכָאנ
 טנייפ עלַא ןעּבָאה ץסױליכרַא םורָאװ ;דצ סע'טּפיטנַא ףיוא רעּבירַא עלַא ףֹוס
 עגידנעטשּבלעז ַא טלָאװעג רָאג ײז ןעטלָאװ ץלַא ןופ רעסעּב רָאנ .טַאהעג
 'רָאנ ;רעטלַאװרעפ ןעשימיור ַא ןופ טּפַאשרעהרעּבױא רעד רעטנוא גנוריגער
 רעד ײז רַאפ ןעװעג סּפיטנַא זיא טלָאמעד ,ךילגעמ טינ סָאד זיא רעמָאט
 ,גינעק רעטסעּב

 .סיֹוא רעד ןיא יז ןעפלָאהעג ףעירּב ענייז ךרוד טָאה טוניּבַאס ךיוא 4
 גינעק ץרַאפ ץרסמרעפ רע טגעלפ ץסױליכרַא :רענעלּפ ערעייז ןופ גנורתיפ
 תימולש יװ םעדכָאנ ןוא .תולעמ עלַא טימ ןעניורקעּב רע טגעלפ ן'טּפיטנַא ןוא
 .שּב ענלעצנייא ערעײז רעטסייר ַא ףיוא ןעּבירשעגפיוא ןעּבָאה דצ רהיא ןוא
 טָאה סױליכרַא ךיוא רעּבָא .רסיק םעד טגיילעגרָאפ סע יז ןעּבָאה ,ןעגנוגידלוש
 םעד ןעּבעגרעּביא ןוא תועיבּת ענייז ןופ גנודנירגעּב יד ןעּביירשפיוא טזָאלעג
 טָאה רסיק רעד .גנירלעגיז סרעטָאפ ןייז טימ םענייאניא ריּפַאּפ םעד רסיק
 סיירג יד ,טגָאזעגסױרַא ןעּבָאה םידדצ עדייּב טָאװ ,תונעט יד טכַארטעּב טשרעוצ
 ,החּפשמ סע'סודרוה ֹוצ ןערעהעג סָאװ ,תושפנ להָאצ יד ןֹוא ךיירגיגיק ם'נופ
 סוניּכַאס ןוא סורַאװ סָאװ ,ףעירּב יד טנעיילעגרעּביא ךיוא רע טָאה ךָאנרעד
 - ַא ןעפורעגפיונוצ רע טָאה טצעלוצ ןוא .ןינע םעד ןעגַעװ ןעּבירשעג ןעּבָאה
 לָאמ ןעטשרע םֹוצ טָאה רהיא ףיוא סָאװ ,רעמיור עטס'בושח יד ןופ גנולמַאזרעפ
 אילוי ןופ ןהװ רעד ,סֹויַאג םיטש רעדנעסילשעּבַא טימ לײטנַא ןַא ןעמונעג
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 טָאה ףיורעד ,ןהוזַא רַאפ ןעמונעגפיוא םהיא טָאה סוטסוגווא סָאװ ,אּפירגַא ןוא
 ,טרָאװ א םידדצ עדנעטיירטש יד ןעּבעגעג ןעמ

 יעג ןיא סָאװ ,רטּפיטנַא ןהוז סע'תימולש ןענַאטשעגּפױא זיא טשרעוצ 5
 טגָאזעגסױרַא טָאה ןוא ,רענגעג סע'סױליכרַא ןעשיווצ רענדער רעטסעּב רעד ןעוו
 יװ ױזַא ,סיוא טמוק ,טגָאזעג רע טָאה ,דיר סע'סיוליכוַא טול .עגַאלקנָא ןייז
 גנַאל ןיוש רע זיא רעּבָא ץתמא רעד ןיא .ןיורט םעד ןעטעּב טשרע טלָאװ הע
 טינ .ןעדיירסיוא עטסוּפ ןרוד רעיוא ס'וסיק טעד טשינ רהעמ טרעװשעּב ןוא גינעק
 דךייהרעליטש טלעטשעגנַא ,סוליכרַא ,רע טָאה ,טולשעּב סרסיק ,ן'פיוא ןעטרַאװ וצ
 ךױ טָאה רע ,ןיורק יד ןעגײלּפױרַא םהיא .ףיוא ןעלָאז ייז ,ןעשנעמ עכילטע
 ןעטיבעגמוא ,גינעק ַא יװ ךיז טרהיפעגפיוא ,לוטש ןעכילגיניק ץפיוא טצעזעג
 יעגוצ ,סעלעטש ערעכעה ףױא עטמַאעּב טצעזענפורַא ,לייח ם'נופ גנונדרַא יד
 ,גינעק סלַא םהיא ןופ טרעדָאפעג טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא קלָאפ םעד טגָאז
 .ץגנײרַא ייז טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא יירפ טוָאלעגסױרַא ןוא
 ןעמוקעג רע זיא רעטציא .טנעכערּברעפ עטסרעװש יד רַאפ הסיפת ןיא טצעז
 ןופ ןעטַאש םעד רַאהרעּבױא ןייז ייּב ןעטעבוצסיוא ידכּב טינ רחעמ ,רעהַא
 םעד רע טכַאמ יװַא ןוא ,טּפַאכרעפ ןיוש יז רע טָאה םצעּב סָאװ ,הכולמ רעד
 ,ןעמענ עליוה רעּביא רָאנ ,ןעכַאז רעּביא טינ ררוּב א רַאפ רסיק

 רעצנַאג ןייז וַא ,ןסױוליכרַא ןעפרָאװעגרַָאפ סּפיטנַא טָאה ,םעד ץוח
 טָאה גָאט ייּב ,לעטשנָא ןַא יװ טינ רחעמ ןעװעג זיא רעטָאפ ץ'רעּביא רעיורט
 ךיז רע טָאה טכַאנ ייּב רעֹּבָא ,ענימ עטּבירטעּב ַא ןעזיװעגסױרַא עקַאט רע
 סעּכ ןיא ןעװעג זיא קלָאּפ סָאד לײװ רָאנ ןוא .טעילוהעג ןוא ט'רוּכשיעגנָא
 ןומ הנעט.טּפיוה יד רָאנ .ןעװעג דרומ סע טָאה ,רהיפפיוא ןעגיזָאד םעד רעּביא
 ךענייז ןעשנעמ עסַאמ ַאזַא סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעּב זיא עדער רענַאג רעד
 ןוא ,בוט.םוי םֹוצ ןעמוקעג ןענייז ייז .שדקמה-תיּב ןיא ןערָאװעג טעליוקעגסיוא
 ןיא ןוא ,ןערָאװעג טעליוקעגסיוא גיד'תוירזכא ייז ןענייז תונּברק ערעייז ןעּבענ

 טלָאװ סע יװ ,רהעמ ךָאנ .םיגורה סנעפיוה עצנַאג ןעגעלעג ןענייז שדקמה:תיּב
 , ,םיאנוש עטסנינייװסיוא דצמ לַאפנָא ןעגידגנילצולּפ ַא ךָאנ ןעוועג

 ןהעזעגסיוארָאפ עקַאט סודרוה רעטָאפ ןייז טָאה ענייז תוירזכַא יד ָאטָא
 יד ןעמוקעּב וצ ףיוא גנונעפָאה עכילטיא םהיא ייּב ןעמענּבָא טלָאװעג ןוא
 ,גיטסייג רהעמ קנַארק ןעװעג זיא סודרוה תעשּב ,טייצ רעד ןיא טשרע .השורי
 טָאה ןעקנַאדעג יד ייּב רָאלק ןעװעג טינ רהעמ זיא ןוא ,ךילרעפרעק רעדייא
 םגה ,טוט רע סָאװ ,ןילַא גידנעסיװ טינ ,שרוי-ןיורק ן'רַאפ טמיטשעּב םהיא רע
 רע תעשּב ,האוצ רעגידרעהירפ רעד ןיא טמיטשעּב טָאה רע סָאװ ,םישרוי יד
 םוש ןייק ןעּבָאה ,ןעגיז ןערָאלק םייּב ןוא טנוזעג ןעצנַאגניא ןעוועג ךָאנ זיא
 ןענעכער לָאז ןעמ ןקװ וליפא רעּבָא ,ןעגָאלקוצנָא ייז ןעּבעגעג טינ דיירסיוא
 .ןייז הדומ ךָאד ןעמ זומ ,ןעשנעמ ןעקנַארק-טױוט ַא ןופ גנוניימ יד גיטכיר רַאּפ
 ןייז ךרוד ךיירגיניק ןייז רעּביא טפַאשרעה יד טלעיפשרעפ טָאה סױליכרַא זַא
 .,ןהייטשרעפ גניוג ןָאק ןעמ םורָאװ ,ןעצעזעג עלַא ןעגעק זיא סָאװ ,גנורהיפפיוא
 סָאװ ,שנעמ ַאזַא גנוגיטעטשעּב ןייז ךָאנ ןערהיפפױא ךיז טעװ סע ױזַא יװ
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 ןעמוקעּב טָאה רע רעדייא ךָאנ ןעשנעמ לעיפ ױזַא ןעליוקסיוא טזַאלעג טָאה

 , יה | ,גנוגיטעטשעּב יד

 .טיא ייּב ןוא ,תונעט עכלעזַא ךס ַא ךָאנ טגָאזעגסױרַא טָאה רטּפיטנַא ,6
 ןופ בור םעד תודע רַאפ ןעפורעגנָא רע טָאה עגָאלקנָא רעד ןופ טקנוּפ ןעכיל
 ןענַאטשעגפױא זיא ,עדער ןייז טגידנעעג טָאה רע יװ םעדכַאנ ,םיבורק ענייז
 ,ןעזייוועּב וצ טסיילפעג ךיז טָאה סָאַאלָאקינ .רעגידייטרעפ סע'סיױליכרַא ,סָאַאלָאקיג
 עטע'גרה'רעד יד תמחמ ,גידנעווטיונ ןעװעג זיא שדקמח:תיּב ןיא הגירה יד זַאי

 ,רסיק ם'נופ ךיוא רָאנ ,ךיירגיניק ם'נופ םיאנוש יד זיולּב טינ ןעװעג ןענעז
 עגָאלקנָא רעד ןופ ןעטקנוּפ עגירעגיא יד וצ עגונּב ,ררֹוּב רעד טציא זיא רע סָאװ
 יד ץטױליכרַא ןעּבעגעג ןעּבָאה אפוג רעגָאלקנָא יד דָארג זַא ,ןעזיועב רע טָאה
 ,סָאַאלָאקינ ,רע טנעכער האוצ רעד וצ הפסוה יד ןוא וט וצ סָאד הצע יד
 רעד זַא ,ןעזיװעגנַא טרעװ טרָאד אקוד לייװ ,רַאפרעד גיטליג רַאפ סרעדנוזעּב
 טגידנעעג סָאַאלָאקינ טָאה ,םורָאװ .ןעגיטעטשעּב שרוי.ןיורק םעד ףרַאדעּב רסיק
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 ןייז ןופ ןעגָאזוצּבַא ךיז ,גידנַאטשרעפ ױזַא ןעװעג זיא סָאװ רעד ,עדער ןייז
 טינ תועט ןייק יאדוא ךיוא טָאה רעד ,רעשרעהעּב.טלעו םעד תבוטל הלשממ
 .עג טָאה רע רָאנ ,ןעּבילקעגסױא טָאה רע סָאװ ,שרויײןיורק םוצ עגונּב טַאװעג
 ןעמעװ ךרוד ,טסואועג טוג טָאה רע לײװ ,דנַאטשרעפ ןעלופ םייַּב טלעדנַאה
 .לעטש ןייז ףיוא טגיטעטשעב ןערעװ טעװ רע

 סױליכרַא זיא ,עדער ןייז טגידנעעג ךיוא טָאה סָאַאלָאקיג יװ םעדכָאנ
 םהיא ןעפרָאװעגרעדינַא ךיז טָאה ןוא רסיק ץ'רַאפ ןעטָארטעגסױרַא גיחור ץגַאג
 טָאה ןוא ןהייטשפיוא םהיא ןעסייהעג רסיק רעד טָאה גילעוטייל .סיפ יד רַאפ
 ןעגעוטסעדנופ ,שרוי סרעטָאפ ןייז ןערעװ וצ יואר זיא רע זַא ,,טרעלקרעד
 .עגרעדַאנופ טָאה רע רָאנ ,ןעמונעגנָא טינ הטלחה עטמיטשעב ןייק רע טָאה
 ,ןוא ,גָאט םעד ףיוא ןעפורעגפיונוצ ןעװעג זיא סָאװ ,גננולמַאזרעפ יד ןעזָאל
 יִצ ,טרעלקעגמורַא רע טָאה ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טכַא ןיא גידנעמענ
 ןעפורעגנָא ןענייז סָאװ ,יד ןופ םענייא שרויןיורק ן'רַאפ ןעמיטשעב רע לָאז
 רעדילגטימ עלַא ןעשיװצ הכולמ .יד ןעלייטעצ לָאז רע רעדָא ,האווצ רעד ןיא
 רעּבירעד ,סױרג ןעװעג זיא החּפשמ יד יװ תויה םורָאװ ;החּפשמ רעד ןופ
 ,ןעמעלַא ןעגרָאזרעפ ןעמ ףרַאדעּב ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ,טנעכערעג רע טָאה

 ,לעטיּפאק רעטירד
 . ,ן'סוניּבַאס ןעגעק ןעדיא יד ןופ דנאטשפיוא ועד

 םעד ןעגעוװ הטלחה עטמיטשעּב ַא ןעמונעגנָא טָאה רסיק רעד רעדייא 1
 ןוא ,הקתלמ רעטומ סע'סױליכרַא ןעּברָאטשעג ןוא ןערָאװעג ץנַארק זיא ,ןינע
 .עג עידומ טָאה סָאװ ,ן'סורַאװ ןופ ףעירּב ַא ןעמוקעגנָא זיא טייצ רעכיילג וצ
 .רָאפ טָאה רעכלעוו ,סורַאװ םורָאװ .ןעדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןַא ןעגעו ןעוו
 ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןערהָאפּבָא סע'סױליכרַא ךָאנ זיא ,הדירמ ַא ןהעזעגסיוא

= 144 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 ןעכערּבסיױא טנָאקעג ןעּבַאה סָאװ ,ןעהורנוא יד ןעקיטשרעד וצ ידכּב ,םילשור*
 ,ןענָאיגעל ירד יד ןופ ענייא טדָאטש ןיא ןעזָאלעגרעּביא טָאה ,עגר עכילטיא
 טרױהעקעגמוא ךיז רע טָאה ןײלַא ןוא ,ןעיריס ןופ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ
 סָאװ ,סוניּבַאס טכַארּבעג ןעדיא יד טָאה הדירמ רענעפָא ןַא וצ .איכויטנַא ןייק
 .סעפ יד םהיא ןעּבעגוצרעּביא ןענַאזינרַאג יד ןעגנואווצעג טָאה ,ןעמוקעג זיא
 ,רעד .תורצוא סגינעק םעד טכוזעג טייקגניירטש רעסיורג טימ טָאה ןוא ןעגנוט
 טָאה סורַאװ סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ףיױא זיֹולּב טינ טציטשעג ךיז רע טָאה ייּב
 .ַאלקש ענעגייא ענייז ןופ עסַאמ רעסיורג רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,ןעזָאלעגרעיא
 .עג טציא יז טָאה ןוא רהעװעג ןעּבעגעג ןעמעלַא יז טָאה רע סָאװ ,ןעפ
 טייקגיריגדלעג ןייז ןופ גייצקרעוו סלא -טכיורּב

 ,תועובש בוט:סוי רעד ןעמוקעגסיוא דָארג ןיא טייצ רעגיגלעזרעד ןיא
 ןופ ןעמָאנ ןייז טָאה סָאװ ןוא הסּפ ךָאנ ןעכַאװ ןעּביז טרעייפעג טרעװ סָאװ
 ןעגױצעג טָאה טציא רָאנ .םיבוט םימי עדייּב ןעשיװצ סָאװ ,געט להָאצ רעד
 ַא יװ ,טסנעידסעטָאג רעכילנהייװעג רעד יזַא טינ םילשורי ךָאנ קלָאפ סָאד
 טָאה סָאװ ,עסַאמ יד ןעװעג זיא להָאצ ַא ןהָא טעמּכ .גנורעטיּברעפ עקרַאטש
 ףיױא ַאערעּפ ןופ ןוא וחירי ,םודא ,לילג ןופ םילשורי ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז
 טייקטסיײרד ןוא להָאצ ןטױל ןעמעלַא ןופ רעקרַאטש רָאנ ;ןדרי טייז רענעי

 .עצ ךיז טָאה עסַאמ עצנַאג יד .אפוג הדוהי דנַאל ןופ קלָאפ סָאד ןעװעג זיא |
 ירד ןיא ןרענַאל ערעיײז ןעגָאלשעגפױא ןעּבַאה סָאװ ,תונחמ יירד ףיוא טלייט
 ןיא - ערעדנַא יד ,שדקמה-תיּב ןופ טייז-ןופצ ןיא -- ענייא ,רעטרע ענעדיישרעפ
 ,ברעמ ןיא עטירד יד ןוא ,דרעפ יד ךיז ןעגָאי סע ואוו ,ץַאלּפ םייּב טייז.םורד
 יד טלעגנירעגמורַא יז ןעבָאה ױזַא ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ם'נופ טייוו טינ טייז
 ,ייז ןרעגעלעב וצ ןעּבױהעגנַא ןעּכָאה ןוא ןעטייז עלַא ןופ רעמיור-

 ןופ להָאצ רעסיורג רעד רעּביא ןעקָארשרעד ךיז טָאה סָאװ ,סוניּבַאס 2
 ןרעדנַא ץכָאנ חילש ןייא טקישעג טָאה ,טייקטסיירד רעייז רעיא ןוא דנייפ יד
 טָאה ןוא ,ףליה רעכיג סָאװ ןעקיש םהיא לָאז רע ,םהיא ןעטעּב וצ ,ןסורַאװ וצ
 ןָאגעל רעד טעװ ,ןעמַאז ךיז רע טעװ רעמָאט זַא ,ןעגָאזנָא טזָאלעג םהיא
 ןופ םרוט ןעטסכעה ן'פיוא ןעכַארקעגפױרַא זיא ןײלַא רע .ןערעװ טע'גרה'עגסיוא
 סע'סודרוה ךָאנ ןעפורעגנָא ױזַא טרעװ סָאװ -- ,םרוט-סלאזפ ן'פיוא ,גנוטסעפ רעד
 .עגעג רע טָאה טרָאד ןופ ןוא --טיױטעג ןעּבַאה רעטרַאּפ יד ןעכלעװ ,רעדורּב
 רַאפ רע טָאה ןיײלַא ; ןעלַאפוצנָא ןעכייצ ַא ןָאיגעל רעד ןֹופ ןעטַאדלָאס יד ןעּב
 יד ,ןעטַאדלָאס ענייז וצ ןהײגוצּבָארַא וליפא ךיז טגעוװרעד טינ קערש סיורג
 ץרַאפ זיּב ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה ,להעפעּב ןייז טגלָאּפעג ןעּבָאה ןעטַאדלָאט
 .יווצ ןוא ייז ןעשיווצ טכַאלש עסייה ַא ןעּבױהעגנַא ךיז טָאה'ס ןוא ,שדקמה-תיּב
 ןעטַאדלָאס עשימיור יד ןעּבָאה טייקטינעג.סגירק רעיײז ךרּוד .ןעדיא יד ןעש
 ןעלַאפעגנָא טינ זיא רענייק ןמז לפ ,ןעדיִא יד רעּביא דנַאהרעּבױא יד טָאהעג
 רעסיורג ַא ןיא ףױרַא ןענייז ןעדיא יד רָאנ יװ רעּבָא .ןעּביוא ןופ ייז ףיוא
 ּפעק יד ףיוא ןעלייפ ןעטיש ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןוא סעײרעלַאג יד ףיֹוא להַאצ
 ןעּבָאה יז לײװ ,זײװנעסַאמ ןעלַאפעג עטצעל יד ןענייז ,רעמיור ײ ןופ
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 וטנעהָאנ רעד ןופ ייס לַאפנָא ןעגיטייצכיילג םעד ןעטלַאהסױא טנַאקעג טינ
 ,ןעּבױא ןופ ייס

 ןןעדנוצעגרעטנוא רעמיור יד ןעּבָאה ,עטייז ייווַצ ןופ ױזַא טקירדעּב 3
 ,טכַארּפ ןוא סיירג רעגיד'אלפה ַא ןופ םינינּב ןעװעג ןענייז סָאװ ,סעײרעלַאג יד
 ןוא טּפַאחעגנָא דלַאּב ךיז ,ןעּבױא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ךס ַא ןעּבָאה ייּברעד
 -עג ןוא ןעגנורּפשעגּבָארַא ןענייז רעטייװ ךס ַא ,רעייפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז
 רעד ןופ ןענייז רעדיװ ערעדנַא ,דרעװש ס'מיאנוש יד ןופ ןּברק ַא רַאפ ןעלַאּפ
 ךיז יז ןעּבָאה שואי תמחמ רעדָא ,רעיומ ןופ ןעגנורּפשעגּבַארַא טייז רעדנַא
 רעד זיּב ,גידנעטרַאװ טינ ,רהעװעג ענעגייא ערעיײז טימ טױט ַא טכַאמעגנָא
 רעומ ןופ טרעטעלקעגּבָארַא ןענייז סָאװ ,רעּבָא יד .ןעּפַאחנָא ייז טעװ רעייפ
 יןעװעג חצנמ גנירג עטצעל י יד ןעּבָאה ,רעמיור יד ףיוא ןעלַאּפעגנָא ןענייז ןוא
 .טלעמוטרעפ ןעװעג ןענייז ייז תמחמ

 ךעמוקעגמוא ןפוא ַאזַא ףיוא זיא םידרומ יד ןופ לייט ןייא יװ םעדכָאנ
 ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ,ארומ סא טײרּפשעצ ךיז טָאה לייט רעדנַא רעד ןוא
 ַא ןהָא ןעװעג זיא סָאװ ,שדקמה-תיּב ןופ רצוא ץפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז
 ךעמ סָאװ ןוא ,ןעטנעלַאט 400 ךרע ןַא טרָאד ןופ טּביױרעג ןעּבָאה ןוא ,חרימש
 .ךיז רַאפ ןעמונעגוצ סוניּבַאס טָאה ,טע'בנגעגסױרַא טינ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה

 רעד ןוא םינינּב עגיטרַאסױרג עכלעזַא ןופ גנורעטשעצ יד רעּבָא 4
 ןיא טכַארּבעגנײרא יױזַא ןעדיא יד טָאה ןעשנעמ לעיפ ױזַא ןופ גנַאגרעטנוא
 טימ רעמיור יד ןעגעק ףמַאק ןיא ןעטָארטעגסױרַא דלַאּב ןענייז יז זַא ,סעּכ
 ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ,לייח ןרעטינעג ןוא ןרעסערגַא
 טעװ רע ּבױא ,ןָאזינרַאג ןעצנַאג םעד ןע'גרה'וצסיוא טעשַארטסעג ןעּבָאה ןוא
  גנַאלרעפ רעיז טול ןוט סוניּבאס טעװ רעמָאט .רעכיג סָאװ ןעהיצּבָא טינ
 .טגָאזעגוצ םהיא יז ןעּבָאה ,ןָאיגעל ןייז טימ םעגייאניא ןעטערטּבָא טעװ ןוא
 עכילגיניק יד ןופ בור רעטסערג רעד זיא סנעגירעּביא .ןעּבעל ןעזָאל וצ םהיא
 רעמיור יד ןופ דצ ןפיוא ןעּבילּבעג ,םידרומ יד ֹוצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןעטַאדלָאס
 / ךופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא (ןורמש) טסַאּבעס ןופ ןַאמ 3000 עינ רהעמ ןענַייז
 ,לייח ם'נופ לייט רעטסעּב רעד ןעװעג זיא סָאד רָאנ - סוטַארג ןוא טופור
 ןיא סופור ,לייז:סופ ןעכילגיניק ץרעּביא ןַאמטּפױה רעד ןעוועג .זיא סוטַארג

 םינופ טדערעגּבָא ןיוש ,עדייב ייז ןוא ,יירעטייר רעד ןופ רערהיפנָא רעד ןעוועג
 :יורג ַא ןעּבָאה טזומעג ןעּבָאה ,תושר רעייז רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לייח
 ,דנַאטשרעפ ןוא טומ רעייז קנַאדַא חמחלמ רעד ןופ גנַאגסױא םעד ףיוא סּולפנייַא ןעס

 טימ גנורעגעלעּב יד טרהיפעג רעטייװ ,סע טסײה ,ןעבָאה ןעדיא יד
 ןעפורוצ ייז ןעגעלפ סָאלש ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןעלַאפנָא ערעייז ייּב ןוא טכַאמ
 ,געװ ןיא יז ןהייטש טינ ןוא ןהײגקעװַא ןעלָאז ייז זַא ,ןעשנעמ סע'סוניּבַאס
 ערעייז סָאװ ,טייהיירפ יד ןעמוקעּב רעדיװ טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ ןעליוו ייז תעשּב
 ןעהיצוצּבָא ןעװעג ןרעג סוניּבַאס טלָאװ ,סנעגירעּביא .טַאהעג ןעּבָאה ןרעטלע
 ךוא רענגעג ענייז ןופ תוחטבה יד טױרטעג טינ טַאה רע רָאנ ,דייהרעליטש
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 ,1ײרַא רָאנ םהיא יז ןעליו טייקסטוג רעיײז טימ זַא ,ןעװעג דשוח סָאה

 ףלַאּב ןעמוקעּב וצ טפַאהעג רע טָאה םעד ץוח .עקטסַאּפַא ןיא ןערַאנ

 ןעטלַאהעגסױא רעטײװ ךיא רע טָאה םעד תמחמ ןוא ,ןע'סורַאװ דצמ ףליה
 ,גנורעגעלעּב יד

 ,לעטיּפאק רעטרעיפ
 ןוא ןועמש ,הדוחי ןפגעװ -- .ןעטַאדלָאס ענעזעװעג סע'סודרוה} ןופ טנוּב ַא

 , סואעגנָארטַא

 .ַא ןיא ךיוא ןעהורמוא ןעכַארּבעגסױא ןענייז טייצ רעגיפלעזרעד ןיא 1
 רַאפ טנעמָאמ םעד טנעכערעג ןעּבָאה ךס ַא ןוא ,דנַאל ם'נופ רעטרע ערעד
 םודא דנַאל ןיא ןעּבָאה ױזַא .ןיורק עכילגיניק יד ךיז ףיוא ןעגײלוצפורַא גיטסניג
 ןעּבָאה ןוא טיילטגירק ענעזעוועג סע'טודרוה 2000 רהעוועג יד רַאפ ךיז ןעמונעג
 דניקרעטסעװש סגינעק םעד .ןעטַאדלָאס סגינעק םעד טימ המחלמ ןעטלַאהעג
 ץמיוא -רעּבָא ,ןעגנוטסעפ עטסקרַאטש יד ןופ גירק טרהיפעג ייז טימ טָאה בָאיחַא
 .ןעטױטשנעמַאװצ ןייק יז טימ ןעּבָאה טלָאװעג טינ רע טָאה דלעפ ןעיירפ
 עסיורג ַא ןעּבילקעגפיונוצ לילג ןיא ירופצ ןופ הדוהי רעסיוװעג ַא טָאה רעטייוו
 ןַאמטּפױה:רעּבױר םענעי ןופ ןהוז ַא ןעװעג זיא רע .ךיז םֹורַא ןעשנעמ עסַאמ
 טָאה סודרוה גינעק רעד רָאנ ,דנַאל סָאד טסיװרעפ טלעמונַא טָאה סָאװ ,היקזח
 .עסרַא עכילגינעק יד ןעלַאפעּב זיא הדוהי רעד ָאטָא .,ןעגנַאפעג ןעמונעג םהיא
 ןוא ןעשנעמ ענייז טימרעד טנעּפָאװעּב ,רהעװעג ךס ַא טּפַאחרעּפ טָאה ,ןעלַאנ
 . ,תלשממ רעד ֹוצ טּבערטשעג ןעּבָאה סָאװ ,יד טימ המחלמ ןעטלַאהעג

 ןועמש רענעיד סגינעק םענעּברָאטשרעּפ ם'נופ רענייא טָאה ַאערעּפ ןיא 2
 טייקגייש ןייז ףיוא ךיז גידנעזָאלרעּפ ,ןיורק יד ּפָאק ןפיוא ךיז טגײלעגפױרַא
 ןייז ףיוא ןעגױצעגרעּבירַא טָאה רע סָאװ ,רעּבױר יד טימ .סקואו ןעסיורג ןוא
 .גיניק םעד ןעדנוצעגרעטנוא טָאה ,דנַאל ץרעּביא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ,טייז
 יד תעשב ןוא ,םינינּב עגיטרַאסורג ערעדנַא ךיוא ןוא וחירי ןיא ץַאלַאּפ ןעכיל |

 ףָאנ טלָאװ סע ּבױא .ּבױר ןעּפַאכנײרַא הימ רעגנירג טימ רע טגעלפ תופרש
 ,טינינב עגיטרַאסיורג עלַא טנערּברעפ סיוװעג רע טלָאװ ,טרעיודעג ױזַא גנַאל

 .סופ סגינעק ם'נופ רערהיפנָא רעד ,סוטַארג סױרַא זיא םהיא ןעגעקטנַא רָאנ
 .ײֵא עטסטינעגףמַאק יד ןוא אנוכרט ןופ רעסישנעגיוּב יד עימ ,ןעטַאדלָאט
 רעכלעװ ןיא ,טכַאלש ַא ןעמוקעגרָאפ זיאס .,(ןורמוש) עטסַאּבעס ןופ רעניואוו
 טָאה ַאפוג ןועמש רָאנ .קלָאפסופ ם'נופ לייט רעטסערג רעד ןעלַאּפעג זיא'ס
 .גרעּב רעלַאמש ַא ךרוד ןעפױלטנַא טלָאװעג טָאה רע תעשּב ,טױטעג ןעמ
 | ,טלַאּפש

 ןעכילגיגיק םעד טנטרּברעפ טָאה ַאערעּפ ןיא םידרומ עדנַאּב רעדנַא ןַא
 ןדרי ןֹופ טייװ טינ ,ןותמרַא-תיּב ןיא סָאלש
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 ןיא טגעװרעד ךיז טָאה סואעגנַארטַא ןעמָאנ ן'טימ ךוטסַאּפ ַא וליפא 3
 סרעדנוזעּב .ןיורק רעד ךָאנ דנַאה ןייז ןעקערטשוצסיוא טייצ רעגיהורמוא רעד
 א ןעװעג זיא ןײלַא רע סָאװ ,םעד ץוח -- גנונעפָאה ןייז טקרַאטשרעּפ טָאה
 ףליה ןעּבעגעג ןעּבָאה םהיא סָאװ ,סָאד -- שנעמ רעגיטומ ַא ןוא רבג רעסיורג
 יז ןופ ןעכילטיא .רע יװ קרַאטש ױזַא ןעװעג ךיוא ןענייז טָאװ ,רעדירּב ענייז
 .עג יז טָאה ןוא עטנעפָאװעּב עדנַאּב ַא תושר ןייז רעטנוא ןעּבעגעג רע טָאה
 טרהיפעגסיוא ,גינעק ַא יװ ,טָאה ןײלַא רע ,ןעלַאפנָא עשירעגירק ןעכַאמ ןעסייה
 ךיז ףױא טגײלעגפױרַא טלַאמעד טָאה שנעמ רעד ָאטָא .םינינע עטסגיטכיוו יד
 טיײצ עגנַאל ַא רע טָאה רעדירּב ענייז טימ אתורבחּב ןוא ןיורק עכילגיניק יד
 .ױר ןע'גרה ֹוצ טכוזעג יז ןעּבָאה רקיע רעד ,דנַאל סָאד טסיוורעפ דנַאנַאכָאנ
  ןיא ןעלַאפנײרַא ןעגעלפ סע ןעװ רעּבָא ;ןעטַאדלָאס סגינעק םעד ןוא רעמ
 ןעהיצסױרַא סיּפע טנַאקעג ןעּכָאה ייז ןעמעװ ייּב ,ןעדיא וליפא דנעה ערעייז
 ךיז טגעװרעד וליפא יײז ןעּבָאה לָאמ ןייא .טניושעג טינ ייז ךיוא ייז ןעּבָאה

 טרהיפעג טָאה סָאװ ,עטרָאהַאק עשימיור עצנַאג ַא סואמע ייּב ןעלגנירוצמורַא -
 טעד ןעסָאשרעד טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ייז .רהעוועג ןוא טנַאיװָארּפ ןָאיגעל .ץ'רַאפ
 רעמיור עגירעּביא יד ןוא ,ןעטַאדלָאס עטסגיטומ יד ןופ 40 טימ סוירַא ָאירוטנעצ
 וצ יז ןעמוקעג זיא לָאמַא טימ רָאנ -- קסּפ ןעגיּבלעזמעד טַאהעג ךיוא ןעטלָאװ
 | .טעװעטַארעג יײז טָאה ןוא םינורמוש יד טימ סוטַארג ףליה

 תומוהמ יד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעּבַאה רעדירּב יד יװ םעדכַאג

 ,עדמערפ ןוא עשימײה ןעגעק ןעטאטדלַאװעג עכלעזַא ךס ַא ןַאטעגּבָא

 רעטסטלע רעד .ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג ייז ןופ יירד ףוס-לּכ-ףוס ןענייז

 ן'סוטַארג וצ -- ערעדנַא עדייּב יד ,דנעה יד ןיא ץסױליכרַא וצ ןעלַאפעגנײרַא זיא
 ץפיוא ן'סױליכרַא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רעּבָא רעטרעפ רעד ,ץימלּת ןוא

 ןיא ;רעטעּפש טשרע טַאהעג יז ןעּבָאה ףוס ןעגיזָאד םעד .ךַאמּבַא ןַא ןופ ךמס

 הדוהי דנַאל עצנַאג סָאד טליפעגגָא ,טגָאזעג יװ ,ייז ןעּבָאה רעּבָא טייצ רענעי
 ןעיירעּביור ערעייז טימ

 ,לעטיּפאק רעטפניפ
 ,תדוהי-תוכלמ ןיא גנונדרָא ןייא רעדיװ טלעטש סורַאװ

 יד ןופ ןוא סוניּבַאס ןופ ףעירּב יד ןעמוקעּב טָאה סורַאװ רָאנ יװ 1
 .מוא ןייק לָאזס ,ןעקערש וצ ךיז ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,ןערידנַאמָאק עגירעּביא
 סָאװ סולשעּבַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא ,ןָאיגעל ןעצנַאג ןטימ ןהעשעג טינ קילג
 .יא יד טימ קעװַא רע זיא קעװצ םעד ּבעילוצ ,ףליה ייז ןעגניירּב וצ רעכיג
 ןערעהעג סָאװ ,ןעגנולײטּבָא-רעטײר רעיפ יד טימ ןוא ןענַאיגעל ייווצ עגירעּב
 יד ןופ לייח.ספליה םעד ןעמוק ןעסייהעג טָאה רע ןיהּואװ ,וּכע ןייק ,ייז וצ
 רע טָאה ,סוטירעּב ךרוד ןערישרַאמכרוד םייּב ,סגעױרעטנוא .ןעטשריפ ערעדנַא
 . ןיא וּכע ייּב .עטנעפָאװעּב 1500 טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ ךיוא ןעמונעגטימ
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 ךױא ,עטעדניּברעפ עגירעּביא יד ןופ לח םעד ץוח ,ןענַאטשעגוצ םהיא וצ
 ,רעטיר ןוא רעהייגסופ ןופ ,לײח ןעדנעטיידעּבַא טימ תתרח רעּבַארַא רעד

 ַא טקישעג ףֹּכיּת סורַאװ טָאה וּכֹע ןופ .ץסודרוה טַאהעג טנייפ טָאה רע תמחמ
 .ץינערג יד ןיא סויַאג דניירפ ןייז ןופ גנורהיפנַא רעד רעטנוא לייח ם'נופ לייט

 ןעגָאלשעג טָאה סֹויַאג ,וּכע ןופ טײװ טינ ןעגיל סָאװ ,לילג ןופ ןעדנעגעג|

 ןעגעקטנַא םהיא סױרַא ןעניז סָאװ ,ןעגנולײטּבָא יד ןעּבירטעגרעדנַאנופ ןוא

 יד טפיוקרעפ ןוא יז ןעדנוצעגרעטנוא ,ירוּפצ טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה

 לח ןעגירעּביא ןעצנַאג ץטימ זיא אפוג סורַאװ .ןעפַאלקש רַאפ רענױאווניײֵא

 רע זיא טדָאטש רעד ףױא ןעלַאּפעגנָא רָאנ ,ןורמוש ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא

 לײטנָא ןייק ןעמונעג טינ טָאה יז זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע םורָאװ ; טינ

 טָאה ןעגעווטסעדנופ .טדעטש עגירעּביא יד טימ םענייאניא דנַאטשּפױא םעד ןיא

 ץימלת וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,סורַא ףרָאד םייּב רעגַאל ןייז ןעגַאלשעגפיוא רע

 ןעּבָאה יז םורָאװ ,טּבױרעּב םהיא רעּבַארַא יד ןעּבָאה םעד תמחמ סָאװ ןוא

 ןופ .אפוג םהיא רעדייא ,רעגיצניװ טינ דניירפ עטוג סע'סודרוה טַאהעג טנייפ/

 ,ףרָאד רעטגיטסעפעּב רעדנַא ןַא ,ָאפמַאס ןייק רעטייו ןעגנַאגעג רע זיא טרָאד

 ןעגעלפ יז יװ יוזַא טקנוּפ ,טּבױרעגסױא ךיוא םהיא ןעּבָאה רעּבַארַא יד סָאװ

 .געװ ןיא יז ןעמוק ןעגעלפ סָאװ ,ןעגנולײטּבָא-טנַאיװָארּפ עלַא ףיוא ןעלַאפנָא

 .עג טינ טָאה רעניק ןוא ,םוטעמוא טעװעדליװעג ןעּבָאה דרעװש ןוא רעייפ

 ,סואַאמע טדָאטש יד ךיוא .רעּבַארַא עגיריגּבױר יד ןופ ןערעװ ןענורטנַא טנָאק
 ןעסייהעג סורַאװ טָאה ,ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז ערהיא רענױאװנייַא יד סָאװ

 טע'גרה'רעד ןענייז טרָאד סָאװ ,רעפרעד יד ןעפָארטשעּב וצ ידכּב ,ןענערּברעפ

 | | .ןעשנעמ ענייז ןיא סוירַא ןערָאװעג
 ,םילשורי זיּב ןעמוקעגנָא ןוא רעטייװ ןעגנַאגעג רע זיא טרָאד ןופ 2 -

 .רעד ןעּבָאה ,ןרעגַאל ערעייז ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד רָאנ יװ

 ןעפָאלטנַא ןענייז ןוא ןעטייז עלַא ןיא טײרּפשעצ ךיז ייז ןעּבָאה ,לייח ןייז ןהעז
 .עג ןעּבָאה רעּבָא טדָאטש ןופ רענױאװנייַא יד .דנַאל ןיא רעטייװ ןערָאװעג

 דלוש רעד ןופ ןעשַאװ וצ ןייר ךיז טכוזעג ןעּבָאה ןוא ןרעוט יד םהיא טנעפע

 טינ ןפוא םושּב ןעּבָאה אפוג יז זַא ,טע'נעטעג ןעּבָאה ייז ,דנַאטשּפױא םעד ןיא

 ץבעילצ ןעגנואוצעג ןעװעג ןענײז ייז יװ םעדכָאנ רָאנ ,הור יד טרעטשעג

 טינ ךיז יז ןעּבָאה ,טדָאטש רעד ןיא ןעשנעמ עסַאמ יד ןעזָאלוצנײרַא בוט-םוי

 רעמיור יד טימ םענייאניא ;עּבָאה יז ,אּברדַא רָאנ ,םידרומ יד טימ טגינייארעפ

 ,גנורעגעלעּב יד ןעטלַאהעגפיוא
 סוטַארג ךיוא ןוא ,ףסוי ,דניקרעטסעווש טע'סיוליכרַא ןעגייז רעהירפ ןיוש

 ןעטַאדלָאס יד ןוא םינורמוש יד טימ ןוא לייח ןעכילגיניק ץטימ סופור ןוא

 - :סגירק ןעכילנהייוועג רעייז ןיא ץסורַאװ ןעגעקטנַא סױרַא ןָאזינרַאג ןעשימיור ם'נופ

 רַאּפ םהיא ךיז ןעזייוו וצ טומ ןייק טַאהעג טינ טָאה ,טרהעקרעפ ,סוניּבַאס .ץוּפ
 ןופ סױרַא דניושעג ןעמוקנָא ןייז רַאפ ןיוש רעּבירעד זיא ןוא ,ןעגיוא יד
 .םי גערּב םוצ קעװַא ןוא טדָאטש

 יד ןעּפַאה וצ ףיוא ,לייח ןייז ןופ לייט ַא טקישעג סורַאװ טָאה ךָאנרעד
 סָאװ ,יד .ייז ןופ ךס ַא טּפַאחעג טָאה ןעמ ןוא ,הדירמ רעד ןופ רעוטפיוא יד
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 ןיא ןעצעזניירַא .טוָאלעג רע .טָאה ,עגיציה עכלעזַא טינ ןעזיוועגסיוא ןעּבָאה
 ןעסייהעג רע טָאה ,ןַאמ 2000 ךרע ןַא ,רעּבָא עגידלוש טסניימ םוצ יד ,הסיפּת
 ,ןעציירק ףיוא ןעגנייהפיוא

 ןעהיטש םודא דנַאל ןיא זַא ,העידיַא ןעמוקעּב רע טָאה ךָאנרעד 3
 יד זַא ,טגייצרעּביא ךיז טָאה רֹע יװ רעּבָא תויה .עטנעּפָאװעּב 10000 ךָאנ
 טול ,גירק ןערהיפ ייז רָאנ ,םירבח-סעדנוּב יװ טינ ףיוא ךיז ןערהיפ רעּבַארַא
 ןעטסיוורעפ ץסודרוה וצ האנש רעייז תמחמ זַא ןוא ,ןעלעפעגליואוו ןיא ייז יו
 .ירעד -- ,ָאחינ ןעװעג סָאד ןיא ,אפוג ץסורַאװ ,םהיא יװ ,רהעמ דנַאל סָאד יז
 .עגסױרַא ךיג ןענָאיגעל ענעגייא ענייז טימ זיא ןוא טזָאלעגּבָא יז רע טָאה רעּב
 םידרומ יד ךיז ןעּבָאה הצע ס'בָאיחַא סױל רָאנ .םידרומ יד ןעגעק ןעטָארט
 ףיורעד .געלשעג ַא וצ ןעמוקעג ךָאנ זיא'ס רעדייא ,רעמיור יד ןעּבעגעגרעטנוא
 .ּבא רע טָאה רעּבָא רערהיפנָא יד ,ןעוועג לחומ עסַאמ עסיורג יד סורַאװ טָאה
 םעד טָאה סוטסוגווא ,ןיד.קסּפ ַא ןעגָארטסױרַא לָאז רע ידכּב ,רסיק םוצ טקישעג
 גינעק ם'נופ םיבורק עכילטע רָאנ ןוא ,טגידַאיענעּב יז ןופ לייט ןעטסערג
 ןעטיוט ןעסייהעג רע טָאה .,םידרומ יד וצ ןענ טשעגוצ ןענייז סָאװ .,סודרוה
 / טָאה סָאװ ,גינעק םעד ןעגעק המחלמ ןיא ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ייז לו
 | ,החּפשמ הרעייז ֹוצ טרעהעג

 גנֹונדרָא טלעטשעגנייַא רעדיװ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה סורַאװ יװ םעדכָאנ
 רעהירפ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ןָאיגעל רעד זַא ,טמיטשעּב רע טָאה ,םילשורי ץא
 קעװַא רע זיא ןיײלַא ןוא ןעביילּרעפ טרָאד ףרַאדעּב ,םילשורי ןיא ןענופעג
 ,איכויטנַא זיק קירוצ

 ,לעטיּפאק רעטסקעז
 טלײטעצ ןוא ץ'סיוליכרא ןעגעק ןעדיא יד ןופ תונעט יד סיוא טרעה סוטסוגװא

 ,ךיירגינעק סע'סודרוה

 טיירטש ַא םיֹור ןיא ןעטלַאהסיוא ךָאנ טזומעג סױליכרַא טָאה לייוורעד 1
 ךָאנ ,שינּבױלרע סע'סורַאװ טימ ןיהַא קעװַא ןענייז סָאװ ,ןעדיא ענעי טימ
 .ּבלעז עשיטילָאּפ ןעטעּב וצ ידכּב ,ןעכַארּכעגסױא זיא דנַאטשפױא רעד רעדייא
 רעד ןיא ןעװעג ןענייז ןעשנעמ גיצפופ ,(1 קלָאפ רעייז רַאפ טייקגידנעטש
 יד ןופ ןַאמ 8000 רעּביא ןענַאטשעגוצ ךָאנ ןענייז ייז וצ ןוא ,עיצַאטוּפעד
 ַא ןעפורעגפיונוצ טָאה רסיק רעד .םיור ןיא טניואועג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא
 םעד ןיא דניירפ עטוג עניײז ןופ ןוא רעמיור עטס'בושח יד ןופ גנולמַאזרעפ

 ןופ הלשממ רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג טלָאװעג טינ רהעמ ןעבָאה ײז ,טסײה סָאד 4

 טלָאװעג רעסעּב ןעּבָאה ײז רָאנ ,טסאהרעפ יזַא יײז ןעוועג זיא סָאװ ,םימודא החּפשמ רעד

 ,טפַאשרעהרעּביױוא רעשימיור רעד רעטנוא טקעריד ןהייטש
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 ַא ןעװעג זיא טָאד ;(סֹוניטַאלַאּפ ץפיוא טהייטש סָאװ ,ָאלָאּפַא ןופ לעּפמעט

 .טיּבעגסױא םהיא טָאה ןײלַא סוטסוגוא סָאװ ,ןינּב רעטריצעּב עגיטרַאסיורג

 'רַא ןוא ,טײז ןייא ףױא ןעדיא יד ןופ עסַאמ עצנַאג יד ןענַאטשעג זיא ָאד

 ענייז ןופ דניירפ יד רָאנ .טײז רעדנַא רעד ףיױא דניירפ ענייז טימ סיוליכ

 טָאה ,טייז ןייא ןופ ,םורָאװ ;ןענַאטשעג טינ דצ סמענייק ףיוא .ןענייז םיבורק |

 ןוא ,םהיא רַאפ ךיז ןעגָאװצסױרַא ץסױליכרַא וצ האנש יד ןעזָאלרעד טינ יז |

 וצ ןופ רסיק ן'רַאפ ארומ יד ןעטלַאהעגּפָא יז טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ

 ירַא ןעמוקעג ןעװעג ךיוא ךָאנ זיא ,םעד ץוח .סרעגָאלקנָא ענייז וצ ןהייטשוצ

 טקישעג סורַאװ רעצישעב ןייז טָאה םהיא סָאװ ,סופיליפ רעדורּב סע'סיוליכ

 ןעגידייטרעפ ןעפלעה לָאז רע ידכּב ,סנעטשרע :ןיימ ןעגיאייווצ ַא טימ רעהַא

 םעד ןיא ,טלייטרעפ ןעדעװ טינ לָאז אפוג רע ידכּב סנעטייווצ ןוא ,ץסױליכרַא

 עניו עלַא ןעשיװצ הכולמ סע'סודרוה ןלעייטעצ טעװ רסיק רעד ּביוא לֵאפ

 | , םישרויי

 ײז ןעּבָאה ,טרָאװ ַא רעגָאלקנָא יד ןעּבעגעג .טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ .2

 רַאפ רע זיא ,דײר ערעייז טױל ;םיער םישעמ טע'סודרוה טרעדלישעג טשרעוצ

 זיא ןעכיילג ןייז סָאװ ,ןַאריט רעגיד'תוירזכַא ןַא רָאנ ,גינעק ןייק טיג ןעוועג יז

 סָאװ ,יד ןופ לרוג רעד ןוא ,טע'גרהעגסיוא רע טָאה ןעשנעמ ךס ַא .אטינ

 .קילג ךָאנ ןעטלָאװ יז זַא ,גירעיורט ױזַא ןעװעג זיא ,ןעּבעל טזָאלעג טָאה רע

 עג טָאה רע סָאװ יד אֹל םורָאװ .ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ יד טצַאשעג ךיל

 .ַאמעג תולהק עצנַאג ךָאנ רע טָאה ,ןענַאטרעטנוא ענייז ןופ עגיצנייא טגינייפ

 טּבױרעּב רע טָאה ,טדעטש עשידנעלסיוא ןרענעשרעפ ןענעק וצ ידכּב .טרעט

 ןענייז סָאװ ,תונּתמ ןעּבעגעג רע טָאה רעקלעפ עדמערפ ןוא ענעגייא ענייז

 טָאטשנָא ןעניז םעד תמחמ .ןעדיא יד ןופ טולּב ץטימ טלזָאצעּב ןערָאװעג

 ןעשיוצ טשרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,תודמ עטוג ןוא דנַאטשלױאוו ןעגידרעהירפ םעד

 ןעדיא יד ןעּבָאה ללכּב .תודמ ענעברָאדרעּפ ןוא גנומירָארעּפ ןעמוקעגנָא ,קלָאפ

 רעדייא ,ןערהָאי גיצניוו יד ןיא ץ'סודרוה ךרוד תורצ רהעמ ןהייטשוצסיוא טַאהעג

 ןיא לבב ןופ טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה יײז טניז ,טייצ ךשמ ןעגנַאל םעד ןיא

 קילגמוא םוצ טנהייוועגוצ זייווכעלסיב ךיז טָאה קלָאפ סָאד .ןעטייצ סעסקרעסק

 ..טכעגק יד ןעמונעגנָא גיהור טָאה סע זַא ,ןערָאװעג טּפמעטרעפ ױזַא זיא ןוא

 נַא ןעד יװ םורָאװ .טמוקעג סָאמ רעסיװעג ןיא םהיא טלָאװ סע יװ ,טפַאש

 טסירגעּב ךילדנירפ ֹזַא טָאה סע סָאװ ,טָאד ןערעלקרעד ןעמ לָאז שרעד

 םענייאניא םהיא טימ טָאה ,ןַאריט םענעסעגעגנייא ם'נופ ןהוז םעד ,ץ'סיוליכרַא

 יד ןעמענרעּביא םייּב בוט-לזמ םהיא ןעּבעגעגּבָא ןוא טוט סע'סודרוה טגַאלקעּב

 .רָאמ רעד טימ גנוריגער ןייז ןעּבױהעגנָא טָאה סױליכרַא רעּבָא ?השורי-סניורק

 זַא ןעזײװסױרַא טפרַאדעּב ךָאד ךיז טָאה רע :רעגריפ דנעזיוט יירד ןופ גנוד

 ןענייז עטעדרָאמעג דנעזיוט יירד יד טָא .ןהוז רע'תמא ןַא סע'סודרוה זיא רע

 טָאג ייב ןעטעּבטױא טלָאװעג רע טָאה יז ךרוד סָאװ ,תונּברק יד ןעוועג טָאד

 .נָא טגעװרעד ךיו רע טָאה םיגורה עסַאמ ַאזַא טימ ןוא גנוריגער עכילקילג ַא

 ,טיובעג םיור זיא ַײז ףיוא סָאװ ,גרעב ןעביז יד ןופ רענַיא (
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 . ,יד ןעּבָאה רעּבָא טצעלוצ .בוט.םוי ַא ןיא לכיה סנעטשרעּביוא םעד ןעליפ וצ
 א ןעמונעגנָא ,ןעּבעל ןעּבילּבעג ,תורצ ךס יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןענייז סָאװ
 ײּב ןעטעּב יז ןוא .רהַאפעג רעד ןעגעקטנַא ןעטערטוצסױרַא גיטומ סולשעּב
 ןוא הדוה-תוכלמ ןופ תוברוח יד ףיוא ןעּבָאה תונמחר ןעלָאז ייז ,רעמיור יד
 ןעגינייארעפ ןעלָאז ייז רָאנ ;קלָאפ ם'נופ הלּבח יכאלמ יד יז ןעּבעגּבָא טינ
 .ָאטַארוקָארּפ עשימיור ךרוד ןעטלַאװרעּפ סע ןעזָאל ןוא ןעיריס טימ דנַאל סָאד
 .כעלש ַא טציא ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד זַא ,ןעזײװסױרַא ךיז טעװ טלָאמעד .ןער
 ןייז ןרעג ןעלעװ ,תומחלמ וצ ןוא תודירמ וצ הטונ ןענייז ייז זַא ,ןעמָאנ ןעט
 'טימ .ךיז ןהייגעּב וצ יײז טימ יװ ,ןעסייו סָאװ ,רעשרעה עכלעזַא ןעגלָאפ וצ
 .עגַאלקנָא רעייז טגידנעעג ןעדיא יד ןעּבָאה השקּב רעד טָא

 -ערפוצּבָא טהימעג ךיז טָאה ןוא 1 סָאַאלָאקיג ןענַאטשעגפיוא זיא ףיורעד |
 .םיכלמ עדייּב ןעגעק ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב יד ןעג

 עבט ןייז טױל סָאװ ,קלָאפ ַא יװ ,טרעדלישעג רע טָאה ןעדיא יד ,טרהעקרעפ
  ןעגלָאפ וצ טינ הטונ ןיא סע ןוא ,םהיא רעּביא ןעריגער וצ רעווש זיא ךָאנ
 ןפױא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיבורק סע'סוליכרַא ךיוא .םילשומ ענייז
 .טנערָא טינ רַאפ ןעלעטשוצסױורַא טכוזעג רע טָאה , רעגידלושעּב יד ןופ דצ
 ,טייל עכיל

 טָאה ,םידדצ עדייּב ןופ תונעט יד טרעהעגסיוא טָאה רסיק רעד זַא 3
 יעגעג רע טָאה םורַא געט עכילטע ןיא .גנולמַאזרעפ יד ןעזָאלעגרעדנַאנופ רע

 (2ךרַאנטע לעטיט םעד ךיוא ןוא ךיירגינעק ם'נופ טפלעה יד ןסױליכרַא ןעּב

 טעװ רע בוא ,גינעק ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ וצ טגָאזעגוצ ךָאנ םהיא טָאה ןוא

 .טלייטעצ רע טָאה רעּבָא טפלעה ערעדנַא יד ,וצרעד יואר רַאפ ןעזײװסױרַא ךיז

 ײװצ ערעדנַא סע'סודרוה ןעּבעגעגּבָא יז טָאה ןוא (גסעיכרַארטעט ייווצ ןיא

 טימ ןעטירטשעג טָאה סָאװ ,ןסּפיטנַא --ערעדנַא יד ןוא ץ'טוּפיליפ ענייא ,ןהיז

 ןוא ַאערעּפ ןעמוקעגסיוא זיא קלח סע'סּפיטנַא ףיוא .ןיורט ןעגעו ץ'סיוליכרַא

 "וקעּב טָאה סוּפיליפ ןוא ,(4ןעטנעלַאט 200 ןופ הסנכה רעכילרהעי ַא טימ לילג

 טימ ַאיגמַאי ייּב טיּבעג סָאנעז ןופ ןעלייט עגינייא ןוא ןרוח ,ןוכרט ,ןשּב ןעמ

 טרעהעג ןעּבַאה עיכרַאנטע סע'סױליכרַא וצ .הסנכה עכילרהעי ןעטנעלַאט 0

 טָאה דנַאל ןעטצעל םעד ;ןורמוש ןוא הדוהי.תוכלמ ץנַאג ,םודא דנַאל סָאד

 סָאװ ,רַאּפרעד גנוניולעּב סלַא ןרעייטש ענייז ןופ קלח.טרעפ א ןעקנָאשעג ןעמ

 -נעגעג עגירעּביא יד ןופ דנַאטשפױא ם'ניא לײטנָא ןייק .ןעמונעג טינ טָאה סע
 יד הלשממ סע'סױליכרַא רעטנוא טלעטשעגרעטנורַא ןעמ טָאה םעד ץוח .,ןעד
 -רעפ ; םילשורי ןוא ופי ,ןורמוש) עטסַאּבעס ,(הירסיק) םרוט.סנַאטַארטס טדעטש

 ,רעּבײרש-סטבישעג ןוא ץעויילעב סע'סודרוה קשמד ןופ (

 ."בינעק , לעטיט ן'רַאפ רעגירעדינ הגרדמ ַא טימ ,אישנ יװ ךרע ןצ 4

 / ,150 עטײז } ךוּב ז 6

 .לעבוו 2200 ךרע ןא טפערטעּכ טנעלאט א 4
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 יּבַא רסיק רעד טָאה אתיסוס ןֹוא הרדג ,הזע (ג טדעטש עשיכירג יד ,טרהעק
 יד ןופ לּכהיךס רעד .ןעיריס ֹוצ יז ןעבעגעגוצ ןוא הכולמ רעד ןופ טלייטעג
 .ןעטנעלַאט 400 ןעפָארטעּב טָאה קלח סע'סיוליכרַא ןופ תוסנכה

 ןעגירשרעפ רהיא טָאה סודרוה סָאװ םעד ץוח ,ןעמוקעּב טָאה תימולש
 ,םעד ץוח ;סילאזפ ןוא ודשַא ,הנבי רעּביא טפַאשרעה יד ךָאנ ,האווצ ןייז ןיא
 ןופ .ןולקשַא ןיא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד ןעקנַאשעג גינעק רעד רהיא טָאה
 ןעטנעלַאט 60 הסנכה רהָאי עלַא ןעמוקעּב טפרַאדעּב יז טָאה תואלחנ עלַא יד
 סע'סױליכרַא רעטנוא טלעטשעגרעטנורַא ןערָאװעג יא רערהיא טיּבעג רעד רָאנ
 סודרוה סָאװ ,םיקלח יד ןעמוקעּב ןעּבָאה םיבורק עגירעּביא סע'סודרוה .,עיכרַאנטע
 .כעט עטַאהעגיהנותח:טינ עדייּב ענייז ןוא .האווצ ןייז ןיא טגָאזרעפ ייז טָאה
 .וקעּב ןעּבַאה יײז סָאװ ,השורי קלח םעד ֹוצ ןעקנַאשעג רסיק רעד טָאה רעט
 .עג הנותח יײז טָאה ןוא רעקיטשרעּבליז 500000 ךָאנ ,רעטָאפ רעייז ןופ ןעמ
 נַאג םעד טנעדרָאעגנייֵא טָאה רע יװ םעדכַאנ ןוא ,ןהיז סע'טרוריפ טימ טכַאמ
 1000 ןופ הנּתמ יד ןעּבעג,גּבָא ךָאנ ייז רע טָאה ,השורי רעד טימ ןינע
 ראפ ןעּבילקעגסױא טָאה ןוא ,טזַאלעגרעּביא םהיא טָאה סודרוה סָאװ ,ןעטנעלַאט
 םעד ןָא ןעקנײדנַָא סלַא טרעװ ןרענעלק ַא ןופ תובוט םינבא עכילטע רָאנ ךיז
 -  ,םענעברַאטשרעּפ

 .לעטיּפאק רעטעּביז
 ס'אריפַאלג -- אנעיוװ ןיק טקישרעפ טרעװ סױליכרַא -- .רדנסּכלא רעשלאפ רעד

 / ,תומולח ס'ַאריּפַאלג ןוא סע'סיוליכרַא-- ,טיוט

 .עג זיא סָאװ ,ןַאמ רעגנוי ַא םיור ןיא ןעמוקעג זיא טייצ רענעי ןיא 1

 יב ןודיצ ןיא ןערָאװעג רע זיא טעװעדַאהעגפיוא רָאנ ,דיא רענערָאּבעג ַא ןעוו

 ןעװעג רע זיא טלַאטשעג ןייז טול יװ תויה טכענק ןעטזָאלעגיײרפ ןעשימיור ַא
 ,טלעטשעגסױרַא ךיז רע טָאה רעבירעד (ןהוז סמירמ) ן'רדנסּכלַא ףיוא ךילנהע
 .עּב סע'סודרוה טול ןערָאװעג טױטעג זיא סָאװ .ץנירּפ רעד סָאד זיִא רע זַא
 ףעקעדפיא טיג טײקשלַאֿפ ןייז טעװ ןעמ זַא טפָאהעג טָאה רע ןיא ,להעפ
 רָאפ טמוק סע סָאװ ,גנידצלַא טסואועג יונעג טָאה סָאװ .ןַאמסדנַאל ַא רענייז
 :עגרעטנוא םהיא טָאה ןוא ףליה ןעּבעגעג ייּברעד םהיא טָאה ,ךיירגיניק ם'ניא

 םהיא ןעטױט ןעסייהעג יײז טָאה ןעמ סָאװ ,םינילּת יד זַא ,ןעגָאז וצ טצעה

 .בַא יז טזָאלעג ןעּבָאה ,יײז רעּביא ןעגָארקעג תונמזר ןעּבָאה ,ן'ליּבו?סירַא ןוא
 ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ערעדנַא ןופ םיפוג עטױט טקורעגרעטנוא ןוא ןעפיולט
 .גײַא םהיא ךיז טָאה גנולהייצרע רעגיזָאד רעד ךרוד .ייז ףיוא ךילנהע ןעוועג
 תואצוה ייז ןופ ןעמוקעב וצ ןוא ַאטערק ןופ ןעדיא יד ןערַאנוצּבָא ןעּבעגעג
 ןעמ טָאה ָאד ךיוא .סָאלעמ ןייק ןערהָאפעגּבָא רע זיא ךָאנרעד ןוא ,ךרדה

 סמ ןעצנאגניא רעדָא בור יּפ לע טניואװעב ןעװעג ףענַײז סָאװ ,טדעטש יד .ה ,ד (1

 | ,רעיריס עטריזינעלעה ןוא ןעכירג
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 .לּכףוס ןוא תינּתמ ערעדנעצנעלג ךָאנ טרַאנעגסױרַא טָאה רע ,טּבױלגעג םהיא
 .פיוא טַאהעג םהיא ןעּכָאה סָאװ ,םיתּב-ילעּב ענייז טדערעגנייַא רע טָאה ףוס
 רע יװ םעדכָאנ ,םיור ןייק םהיא טימ ןערהָאפ ןעלָאז ייז ,טסַאג ַא יװ ,ןעמונעג
 םהיא ןעּבָאה ןעדיא עגיטרָאד יד ןוא ,ַאיכרַאעקיד ןיא גערּב ץפיוא סױרַא זיא
 רעטָאפ ןעגיטש'רמולּכ ןייז ןופ דניירפ יד ןעּבָאה ,תונּתמ ןעּבעגעג לָאמַא רעדיװ
 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא טייקכילנהע עטסגינייווסיוא יד .גינעק ַא יװ ,םהיא טיילעב
 ןעּבָאה ,םהיא טנַאקעג טוג ןוא ץרדנסּכלַא ןהעזעג ןעּבָאה סָאװ יד וליפא זַא
 ,ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה םיור ןופ ןעדיא עלַא .סָאד זיא רע זַא ,ןערָאװשעג
 טלופרעפ טָאה ןעשנעמ עסַאמ עסיורג רעייהעגמוא ןַא ןוא ,ןהעז וצ םהיא ידכּב
 סָאלעמ ןופ ןעדיא יד םורָאװ .ןעגָארטעג טהיא טָאה ןעמ עכלעװ ךרוד ,ןעסַאג יד
 ןוא לוטש ַא ףיוא ןעגָארטעג םהיא ןעּבָאה ייז זַא ,טרַאנרעפ ױזַא ןעוועג ןענייז
 ,רעדיילק עכילגיניק תואצוה ערעייז ףיוא טפַאשרעפ םהיא ןעּבָאה

 .ָאוװ -- ,םינּפףוצרּפ ס'רדנסּכלַא טקניידעג יונעג טָאה סָאװ ,רסיק רעד 2
 ,טָאה --םהיא רַאפ ןעצנירפ םעד טגָאלקרעפ סודרוה ךָאד טָאה טלעמונַא םוד
 ָאד זַא ,ןענַאטשרעּפ דלַאּב יאמר םעד ןהעז וצ ןעמוקעּב טָאה רע רעדייא ךָאנ
 -וצ ידכב רָאג .טייקכילנהע רעד ףױא ףןמוט ךיז זיא טָאװ ,טייקשלַאפ ַא טגיל

 .עג ַא טקישעג רע טָאה ,החנה רעגיטסניג רהעמ ַא רַאפ טרָא ןא ךָאנ ןעזָאל
 .ןיירּב וצ להעפעּב ַא טימ ,ץרדנסּכלא טנעקעג טוג טָאה סָאװ ,סודַאלעק ןעסיוו

 ..בייֵא רענעי טָאה קוק ןעטשרע ןפיוא דלַאּב .ןַאמ ןעגנוי םעד םהיא רַאפ ןעג
 רעצנַאג רעד טול יװ תויה ןוא ,םינפ.ףוצרּפ םעד ןיא דיישרעטנוא םעד ןהעזעג
 ָאז טָאה ןעמ זַא ,ןהעזסױהַא טנָאקעג ןעמ טָאה ױּברעּפרעק ם'נופ טײקּבָארג
 רעד יװ רָאלק ןעװעג תואמר עצנאג יד זיא רּבירעד ,ףַאלקש ַא טימ ןוט וצ
 טימ ,הזעה יד טכַארּבעגפױא (ן'סודַאלעק) םהיא טָאה סרעדנוזעצ ץנַאג .גָאט
 םהיא ייּב טָאה ןעמ תעשּב ,טרעפטנעעג טָאה רדנסּכלַא רעשלַאפ רעד רעכלעװ
 טּבעל רענעי זַא ,טעטּפױהעּב טָאה רע ;ן'לוּבוּתסירַא ןעגעװ ךיז טגערפעגכָאנ
 ךיז ידכּב ,סורּפיק לעזניא ן'פיוא ןעבילּבעג ןייז רע לָאז ןויּכַא טימ רָאנ ,ךאאנ
 ,דגַאנַא ןופ טדיישעגּבש ןענייז יז ןעװ םורָאװ ;םיאנוש יד רַאפ ןרעכיזעּב וצ
 ,ןעּפַאח וצ ייז רערעווש זיא

 וצ טגָאזעג ןוא טייז ַא ןָא טרהיפעגּבָא םהיא סודַאלעק טָאה טלָאמעד
 נָא טסעװ וד ּבױא ,ןעּבעל סָאד ןעקנייש ריד ליװ רסיק רעד, :ױזַא םהיא
 ,"טייקשלַאפ רעגױָאד רעד וצ טרהיפרעפ ךיד טָאה סָאװ ,ןעגינעי םעד ןעפור
 זיא ,ןייז וצ הדומ גנידצלַא ןיא ךיז טגָאזעגוצ ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ףיורעד
 טָאה סָאװ ,ןעדיא םעד ןעפורעגנָא טָאה ןוא רסיק םוצ ץסודַאלעק טימ קעווַא
 .רעד טָאה רע ,ןרדנסּכלַא טימ טייקכילנהע ןייז ײרערַאנּבָא ּבעילוצ טצונעגסיוא/
 רעדייא ,תונתמ רהעמ ןעמוקעּב ייז ןעּכָאה טדָאטש רעכילטיא ןיא זַא ,טלהייצ
 טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רסיק רעד .ןעּבעל ןעצנַאג ןייז ףיוא רדנסּכלַא
 יד ןעשיװצ ץ'רדנסּכלַא ןעשלַאפ םעד ןעצעזקעװַא ןעסייהעג טָאה ,רעּבירעד
 .עג רע טָאה רערהיפרעפ םעד ןוא ,ױּברעֿפרעק ןעקרַאטש ןייז תמחמ רערעדור
 ,טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה ,רעּבָא סָאלעמ ןופ רענואװונייַא יד .ןעטיוט ןעסייה
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 סָאװ ,תואצוה יד ךרוד טײקשירַאנ רעייז רַאּפ טפָארטשעג גונעג ןיוש ןענייז |
 | ,טכַאמעג ןעּבָאה יז

 ,עיכרַאנטע ןייז רעּביא הלשממ יד ןעמונעגרעביא טָאה סױליכרַא זַא 3
 טימ ךיוא רָאנ ןעדיא יד טימ זױלּב טינ תוירזכַא טימ ןעגנַאגעּב ךיז רע זיא
 ףוס-לּכ.ףוס .הדירמ עגידרעהירפ רעייז טקניידעג טָאה רע לי ,םינורמוש יד
 ןיא ןוא ,רסיק םייּב ט'רסמ'רעפ םהיא רעקלעפ עדייּב ןופ סעיצַאטוּפעד ןעּבַאה
 רעשילַאג רעד ןיא טקישרעפ םהיא ןעמ טָאה גנוריגער ןייז ןופ רהָאי ןעטנייג
 סנעגירעּביא .ךיז רַאפ ןעמונעגוצ רסיק רעד טָאה סנעגייא ןייז .ַאנעיװ טדָאטש
 טָאה ,ן'סוטסוגװא וצ ןערָאװעג ןעפורעג זיא רע רעדייא זַא ,ןעמ טלהייצרעד
 יז ןעּבָאה ןעסקָא סָאװ ,ןעגנַאז עגיטייצ ןוא עלופ 9 םולח ןיא ןהעזעג רע
 יז טָאה ןוא רעײדלַאכ ןוא רעגָאזרהַאװ ןעפור טזָאלעג רע טָאה ,ןעסעגעגפיוא
 יד ,יװַא ןעדיישעּב ןעּבַאה ענײא .ןעטיטעּב ןַאק םולח רעד סָאװ ,טגערפעג
 הרבח רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןועמש רעסיוועג ַא רָאנ ;שרעדנַא ערעדנַא
 - ןעסְקָא יד ןוא ,ןערהַאי ןעטייטעּב ןעגנַאז יד זַא ,טשטייטעגסיוא טָאה ,םיסיא
 'עד .דרע יד יז ןערעדנערעפ ןרעקַא םייַּב תמחמ ,בצמ ם'נופ גנוטייּבמוא ןַא
 להָאצ יד ןָא טזייוו סע לעיפ יװ ,רהָאי לעיפ ױזַא ןעריגער סױליכרַא טעװ רעציר
 ענעדיישרעפ ךָאנ ןעּבעל ןייז ןעגידנע רע טעװ ףוס.לּכ.ףוס ןוא ,ןעגנַאז יד ןופ
 יד טרעהעגסױא טָאה סױליכרַא יװ םעדכַאנ ,םורַא געט ףניפ ןיא ,םילוטלט
 ידכּב ,םיור ןייק ןעפורעגסיױרַא םהיא ןעמ טָאה ,םולח ם'נופ גנודיישעּב עגיזָאד
 | ןרעפטנערעפ ךיז לָאז רע

 ,ַאריפַאלג יורפ ןייז ןופ םולח םעד ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא יאדּכ 4
 .עג רעהירפ זיא סָאװ ,איקטוּפק ןופ גיגעק םעד ,סױליכרַא ןופ רעטכַאט רעד
 .עּב יװ ,ןעװעג ןיא רדנסּכלַא רעד טָא ,יורפ ס'רדנטּכלַא סרעדורּב . ןייז ןעוו
 ןוא ,טדערעג ָאד טרעװ םהיא ןעגעװ סָאװ ,ץסױליכרַא ןופ רעדורּב ַא ,טסואוו
 רעטָאפ ןייז ףיוא ,טלהייצרעד רעזירפ ןיוש לָאה ךיא יװ ,ןערָאװעג טיוטעג זיא
 טימ טָאהעג הנותח  ַאריפַאלג טָאה טוט סנַאמ רהיא ךָאנ ,להעמעב סע'סודרוה
 ןעּברַאטשעג ךױא ןיא רע יװ םעדכָאנ ןוא ,עיּביל ןופ גינעק םעד ,סַאּבוי
 סלַא רעטָאֿפ רחיא ײּפ טבעלעג טָאה ןוא םײהַא טרהעקעגמוא ךיז יז טָאה
 .ןייֵא ױזַא ךיז טָאה ןוא סױליכרַא ךרַאנטע רעד ןהעזעג יז טָאה ָאד .הנמלא

 ןוא םירמ יורפ ןייז טימ ךיז טעעג דלַאּב טָאה רע זַא ,רהיא ןיא טּבעילעג
 ינָא זיא יז רעדייא ,רעהירפ טייצ עצרוק ַא טימ .ץַאריּפַאלג טימ טַאהעג תנותח
 רַאפ טהייטש רדנסּכלַא זַא ,ט'מולחעג רהיא ךיז טָאה ,הדוהי.תוכלמ ןיא ןעמוקעג
 גונעג טפרַאדעּב טָאה ןעיּביל ןיא ךודיש רעד, : ױזַא רחיא וצ טגָאז ןוא רהיא
 ךָאנ ךיז טסרהעק ,טימרעד ןעדירפוצ טינ ךָאנ טזיּב וד רעּבָא ;ריד רַאפ ןייז
 ןיימ דָארג ןוא ,ןַאמ ןעטירד םעד טסמענ ןוא ּבוטש ןיימ ןיא קירוצ םוא
 םענ ךיא רָאנ ןעקנייש טינ ריד ךיא לעװ הפרח יד רָאנ !הּפוצח וד ,רעדֹורּב
 ,געט ײװצ ןיק קעװַא טינ ןעניישס .טינ רעדָא טסליװ וד יצ ,ךיז וצ ךיד
 ,המשנ יד סיֹורַא רהיא זיא ,םולח םעד טלהייצרעד טָאה יז טניז
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 .לעטיּפאק רעטכא

 ןעדיא ײּב תותֹּכ ײרד יד ןעגעװ -- .,ילילגה הדוהי

 - ביװָארּפ ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעפ טציא זיא טיבעג סע'סיוליכרַא 1

 רעמיור ַא ןיהַא -ןערָאװעג טקישעג זיא (רעטלַאװרעּפ) רָאטַארוקָארּפ סלַא ןוא

 ןעּבעגעג רסיק רעד טָאה םהיא ןוא ,סוינָאּפָאק ןעמָאנ ן'טימ ,דנַאטש:רעטיר ם'נופ

 ילַאװרעּפ טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,טוט ןוא ןעּבעל רעּביא הלשממ יד

 ןעכַאמ וצ טײלסדנַאל ענייז טדערעגוצ לילג ןופ הדוהי רעסיװעג ַא טָאה ,טעט

 ךָאנ ןעלהָאצ ֹוצ יז .רַאפ הּפרח ַא זיא סע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ;הדירמַא

 רַאפ ןעשנעמ עכילּברַאטש ךָאנ ןענעקרענָא וצ ןוא רעמיור יד זניצ רעטייוו

 רענעגייא ןַא ןופ רעדנירג רעד ןעװעג זיא רע .טָאג ץוח ,ךיז רעּביא רעשרעה

 1 ערעדנַא רעד טימ תוכייש םוש ןייק טינ טָאה סָאװ ,הֹּתּכ

 עשיפָאסָאליפ ןופ םינימ יירד ןעדיא ייב ןאהרַאפ ןענעז סע םורָאװ 2

 סָאװ ,עטירד יד ,םיקודצ יד -- ערעדנַא יד ,םישורּפ יד ןעדליּב ענייא ;ןעלוש

 יד .םיסיא ןעפורעגנָא ןערעװ סָאװ יד -- םיללּכ עגניירטש סרעדנוזעּב טיול טּבעל

 ןעדנוּבעגפיונוצ רהעמ ןענייז יז רָאנ ,ןעדיא ענערָאּבעג ךיוא ןענייז עטצעל

 טלעװ רעד ןופ םיגונעּת עלַא ,ערעדנַא יד רעדייא ,ךיז ןעשיווצ טּפַאשּבעיל ןיא

 יז ייּב ךיז טנעכער הוצמ ַא רַאפ ןוא ,הרבע ןַא זיא סע לײװ ,סיוא ייז ןעדיימ

 ,ג"רעדינ רַאפ יז ןעטלַאה ןעּבָאה הנותח .תוואַּת יד ןעשרעהעּב ןוא ןעטלַאהניײַא

 ,גנו" רהייז ךָאנ ןענייז יז תעשב ,רעדניק עדמערפ ךיז וצ וצ ןעמענ ייז רָאנ

 .גַאלּפ ןוא ,ענעגייא ערעייז יװ ,ייז ןעטלַאה ,ןעדליּב ךָאנ יז ןָאק ןעמ זַא ױזַא

 -רַאגניא ןעפַאשּבָא טינ יז ןעליו טימרעד רָאנ ,תודמ עטוג יז ןיא ןייא ןעצ

 -ידיא ןיא עגַאל רהיא ןוא ?םיאנק, ײטרַאּפ רעד ןופ בװהנָא םעד ָאד טרעדליש ףסוי (

 רע .עטכישעג ןַײז טיוּבעגפיא טָאה רע ןעכלעו ףיוא ,דוסי םענײמעגלַא םעד טול ,קלָאפ ןעש

 יקָארּפ עשימיור יד ,טײז ןייא ןופ ,גידלוש ןענייז המחלמ רעד ןיא זא ,ןעזײװעּב וצ ןעסיוא זיא

 טפור ףסוי יװ ,"רעּביור, ענעי ,ןעטָאירטַאּפ עטסרעסיוא ענעי ,טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןערָאטַאר

 ַאד .ְּךָאי ןעדמערפ םעד ןעגָארטרעּבירא טלָאװעג טינ ןפוא םוׁשּב ןעּבָאה סָאװ ,בור לפ-לע או יז

 רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא סע יװ ךיילג ,ןערָאװעג טעדנירגעג זיא םיאנק ײטרַאּפ יד זַא ,רע טגָאז

 ךוט וצ ָאד ךָאד רימ ןעבָאה ךילטנעגייא םורָאװ ,יונעג רָאג טינ רשפא זיא סָאד .רָאטַארוקָארּפ

 רהעמ ַא ןעמונעגנָא גנוגעװעּב ידטָאה טציא דָארג זַא ,ךילנעמ ."םיאגק, רוד ןעטײװצ |'טימ ןיוש

 םעגעדלָאג ן'טימ השעמ יד) רעזעיגילער רעגידרעהירפ רעד טָאטשנא ,םרָאפ עשיטילָא ּפ ע'טלוּב

 יצ טינ תוכייש םוש ןייק ןעּבָאה "םיאנק, יד זַא ,טגָאזעג ָאד טרעוו סָאװ ,סָאד רעטײװ .(רעלדָא

 ןעשימור ם'נופ קַאמשעג םוצ ךיז ןעסַאפוצ בעילוצ יװ טינ רהעמ ויא ,סעטקעס עגירעּביא יד

 ן'פיוא ןײז תוכז דמלמ ןוא ,טסַאהרעּפ ןעוועג ןעטָאירטַאּפ עשידיא יד ןענַיז םהיא סָאװ ,רעזעל

 ךונ ןעסיורג ןַײז ןיא .םידחומ יד טימ טינ תוכייש ןײק םולשי סח ןעּבָאה ײז זַא ,לארשי ללַּב

 ךרוד סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,םישורּפ ןענייז םיאנק יד זַא ,טושּפ ףסוי טגָאז "םידוהיה תוינומדק

 *םיאנק, יד ןעשיוװצ ךיז ןעניפעג סע זַא ,רימ ןעהעו ללכּב .טייהיירפ וצ טפַאשּבעיל רעסיורג רעייז

 יתֹּתֹּכ ײרד עלא ןופ ןעשנעמ
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 יד ןעגעק ןעטיהרעפ ךיז ןעליװ ייז רָאנ ,רעדניק ןעבָאה ןוא תוגותח ןעצ

 ײז ןופ ענייא ןייק זַא ,ןעטלַאה יז ליײװ ,רעּבײװ יד ןופ טייקכילטנערָאנוא

 | ןַאמ םעד יירטעג טינ זיא

 ,םעד רעּבײא זיא ןערעװ וצ םמוּתשנ ןוא ,ייז ןעטכַארעפ תורישע 2

 םענײק טינ טניפעג ןעמ זַא ,תופּתושּב סנעגייא עצנַאג סָאד זיא ייז ייּב סָאװ

 ןענַאהרַאּפ זיא'ס םורָאװ .ןרעדנַא ןַא רַאפ רהעמ ןעּבָאה לָאז סָאװ ,ייז ןעשיווצ

 וומ הֹּתֹּכ רעד ןיא ןהײגנײרַא ליװ סע רעװ ,רעכילטיא זַא ,הנקּתַא יז יב

 ןיק טינ יז ייּב טינ ןעמ טהעז ױזַא ןוא ,ללּכ םעד ןעגעמרעפ ןייז ןעּבעגּבָא

 יװ ךיז ןעצונעּב עלַא רָאנ ,תורישע עסיורג ֹוצ ןייק טינ ,טײקמירָא עגירעדינ

 . .רעפ יד ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,סנעגייא ןעגיד'תופּתושּב ן'טימ ,רעדירּב

 | ,םירבה עגלעצנייא יד ןופ סנעגעמ

 טימ טרימשעּב טרעװ רעצימע ןעװ ןוא ,ץומש רַאפ ייז ןעטלַאה לימיוּב

 ַא ןעּבָאה וצ םורָאװ .רעּפרעק ןיז ּבָא רע טשיװ ,ןעליו ןייז ןעגעק לימיוב

 נָא ןהיג יװ ױזַא טקנוּפ ,דובּכ ַא רַאפ יז יב ךיז טנעכער טיוה עטּבערגרעפ

 ןעגעמרעפ ןעגיד'תופּתושּב ן'רעּביא רעטלַאװרעּפ יד .רעדיילק עסיײוו ןיא ןָאטעג

 ומ ,דיישרעטנוא ןהָא ,רעכילטיא ןוא ,ןעמיטש בור ַא ךרוד ןעּבילקעגסיוא ךע רעה

 ,ללּפ ן'רַאּפ ןעטײּברַא וצ טיירג ןייז

 טדַאטש רעכילטיא ןיא רָאנ ,טדַָאטש ענעגייא ןייק טינ ןעּבַאה ַײז 4

 ערעדנַא ןופ ןעמוק סָאװ הרבח רעד ןופ רעדילגטימ יז ןופ ךס ַא ןעניואוו

 יװ ,םירבח ערעיײז ייּב ןעניפעג יז סָאװ ,גנידצלַא ןעצונעּב ןענַאק ,טדעטש

 טינ לָאמ ןיק ןעּבָאה יז סָאװ ,ןעשנעמ וצ ןוא ,ןעגעמרעפ םענעגייא רעייז

 עטסטנעהָאנ ערעייז ןעוועג ןעטלָאװ ייז יװ ,ןײרַא ייז ןעהייג ,רעהירפ ןהעזעג

 רהעוועג ץוח ,העיסנ רעד ףיוא ךַאז ןייק טימ טינ יז ןעמענ רעּבירעד ,דניירפ

 .עּבַא ךיז טניפעג טדָאטש רעכילטיא ןיא .רעּבױר ןעגעק ךיז ןעציש וצ ףיוא

 גנודיילק טימ ןעגרָארעֿפ ייז ףרַאדעּב סָאװ ,םיחרוא יד רָאפ הנוממ רעדנוו

 ,ץתוכרטצה ערעיי ערעדנַא ןעגידירפעּב ןוא

 ןעכַאמ ןהעזסיוא ןעטסגינייוסיוא ןעצנַאג רעייז ןוא גנודיילק רעייז ןיא
 ַא ןופ גנורהיפ רעד רעטנוא ךָאנ ןעהייטש סָאװ  ,ךעלגנוי ןופ קורדנײַא ןַא יז
 ןעצנַאגניא ןענייז יז רעדייא ,רעהירפ טינ ייז ןעטייּב ךיש ןוא רעדיילק ,ןייּבר

 ןעפיוק דנַאנַא ןעשיװצ .ךיורּבעג ןעגנַאל ץכרוד ןעסילשעגּבָא רעדָא ןעסירעצ
 ,ןרעדנַא םעד סנעגייא ןייז ןופ טיג רעכילטיא רָאנ ,טשינ ןעפיוקרעפ ןוא ייז

 רע סָאװ ,סָאד םהיא ןופ ,טרהעקרעפ ,טמוקעּב ןוא ,גיטיונ טָאה רענעי סָאװ

 ,גנידצלַא רבח ןייז ייּב ןרעדָאפ ןָאק רעכילטיא ,רהעמ ךָאנ ,ןעכיורּבעג ןיילַא ןָאק

 ,רַאפרעד גידנעּבעג טינ טשינרָאג וליפא ,גיטיונ טָאה רע סָאװ

 טהייג סע רעדייא םורָאװ טָאג וצ יז ןענעיד ןפוא ןרעדנוזעּב ַא ףיוא 5
 ןעדנעװ יײז רָאנ ,טרָאװ גילייהמוא ןייק סױרַא טינ יז ןעדייר ,ןוז יד ףיוא
 ױזַא ,תולּפּת עטלעטשעגנייַא תוינומדק םינש ןֹופ ,עסיוועג טימ ןוז רעד וצ ךיז
 רעהייטשרָאפ ערעייז ןעזָאל ךָאנרעד .גנַאגפױא רהיא ןעטעּבעגסױא ןעטלָאװ יז יז
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 יזַא .טהייטשרעפ ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,טײּברַא רעכילגעט רעד וצ ּבָא יײז
 ןעמוק ךָאנרעד ,(רעגײזַא 11) העש רעטפניפ רעד זיג גיסיילפ ייז ןעטײּברַא
 צנעטנעווייל ַא םורַא ךיז ןעדניּב ,טרָא ןעטמיטשעּב ַא ןיא ףיונוצ רעדיװ ךיז יז
 ןעהייג גנוגינייר רעד טָא ךָאנ .רעסַאװ עטלַאק ןיא ףוג רעייז ןע'לבוט ןֹוא ךוט
 - רָאט התּכ רעדנַא ןַא ןופ רעגנייהנָא ןייק סָאװ ,ןינּב ןרעדנוזעּב ַא ןיא ןײרַא יז
 ,טגיניירעג ,רעמיצ.סע ןיא טרָאד ףיונוצ ךיז ןעּביײלק ןוא ,ןהײגנײרַא טינ ןיהַא
 ץנַאג רעדינַא ךיז יז ןעצעז טרָאד .םוטגילייה ַא ןיא ןהייג ןעטלָאװ ייז יװ יױזַא
 ןוא ,טיורּב רדסּכ ןעמעלַא רַאפ קֹעװַא טלָאמעד טגייל רעקעּב רעד ןוא ,גיהור
 ,לנאמ ןעגיצנייא ןַא טימ לעסיש ַא ןעכילטיא רַאפ קעװַא טלעטש רעכעק רעד
 הלפת רעד רַאפ ןוא ,הלפּתַא ןהֹּכ רעד טגָאז ,ךֶא ךיז טּבױה הדועס יד רעדייא
 ןכּבו ,ללּפתמ לָאמַא רעדיװ רע זיא הדועס רעד ךָאנ .ןעסע טינ רענייק רָאט
 .עג טָאה סָאװ ,טָאג וצ חבשַא ןעּבעגעגּבָא ןעסע ץ'כָאנ ןוא ןעסע ן'רַאפ טרעוו
 ױזַא ןענייז סָאװ ,רעדיײלק יד סיוא ךיז יז ןעוט םעדכָאנ .ןײּפש יד ןעבעג
 ףָאנרעד .דנעבָא םוצ זיִּב טײּברַא רעד וצ רעטיײװ ןעהײג ןוא ,עגילייה יװ
 רעמָאט ;ןפוא םענעגייא ן'פיוא רעטײװ ןעסע ןוא קירוצ םוא ךיז ייז ןערהעק
 ןייק טינ .הדועס רעד ןיא לײטנָא ןַא ךיוא ייז ןעמענ ,םיחרוא ןַאהרַאפ ןענייז
 סָאד ויא סע ןעװ טכעװשרעפ לעמוט רעדנַא ןיא סע רעסָאװ רעדָא יירשעג
 .רדס רעד םהיא טפערט סע יװ ,ןעדייר ןרעדנַא םעד טזָאל רעכילטיא רָאנ ,זיֹוה
 טשרעה סָאװ ,טייקליטש יד טכַאמ ,גינייווסיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עגינעי יד ףיוא
 תמאּב טמוק טײקגיהור יד רָאנ ;דוס ןעכילקערש ַא ןופ קורדנייַא ןַא ,ּבוטש ןיא
 ןוא רעטכינ גידנעטש ןענייז הרבח רעד ןופ ךעדילגטימ יד סָאװ ,ןופרעד רָאנ
 ,טַאז ןערעװ וצ ידכּב ,לעיפױזַא ףיוא זיולּב קנַארטעג ןוא זייּפְש ןעמענ ייז

 לעהמעּב ןעטמיטשעּבַא ןעמוקעּב וצ ןהָא ,טינ םיסיא יד ןעוט ךַאז ןייק 6
 ,טייהיירפ עלופ יז ןעּבָאה ןעכַאז ייוצ ןיא רָאנ ןוא ,רעהיײטשרָאפ ערעייז ןופ
 ּוצ ןעמוק וצ טּבױלרע ןעכילטיא סע זיא ױזַא ,ןוט הקדצ ןוא ףליה ןעּבעג ןיא
 ןעמ רָאט רעּבָא םיבורק .עגירעגנוה זייּפש ןעּבעג ןוא עגיטפרעדעּבטיונ ףליה
 ןעוט סעּכ ןעזײװסױרַא .רעהייטשרָאפ ם'נופ שינעּביױלרע רעד ןהָא ןעקנייש טשינ
 ןעסייו ןעגנוגעוועּב.סטימעג יד ;רעטכערעג ַא זיא רע ּואו ,טרָאד רָאנ םיסא יד
 ןעכַאמ םולש ;ךיוה יז ןעצַאש ןעּבױלג ןוא טפַאשיירטעג ; ןעטלַאהוצניַא יװ ,ייז

 ןופ רהעמ יז ייּב טנעכערעג סָאד זיא ,טרָאװ א ןעּביג יז זַא ,לָאמ עלַא יז
 ,רעגרע רַאפ סע ןעטלַאה יז ליײװ ,טינ רָאג ןערעווש ייז ,רהעמ ךָאנ :העובש ַא
 םהיא טּבױלג ןעמ סָאװ ,ייז ןעגָאז ,רעד םורָאװ .ןערעווש וצ שלַאפ רעדייא'
 טּפשמ'עגּבָא הליחּתכל ןיוש זיא ,ןעמָאנ סטָאג ןעּפורנָא לָאז רע ןעדייס ,טינ
 .ירפ יד ןופ םיבתּכ יד ןעשרָאפסױא ץטימ ךיז יז ןעמענרעפ ץלַא ןופ רהעמ
 ףילצונ ןוא טנװעג זיא סָאװ ,ןהייגרעד וצ ידכּב ,סרעדנוזעּב ,תורוד עגידרעה
 .סױא ךיז ײז ןעליװ םיבתּכ עגיזָאד יד ןופ .המשנ רעד רַאפ ןוא ףוג ן'רַאפ
 תונוכּת יד ןוא ןעטײהקנַארק ןעּביירטרעפ ףיוא רעצכעטיירק יד ןענעק וצ ןענרעל
 : ,רענייטש יד ןופ

 ןעזָאלעגוצ טינ טרעװ ,הֹּתֹּכ רעד ןיא ןעמונעגוצ ןערעוו ליװ סע רֶעװ 7
 ןערהיפ ןוא הרבח רעד רעסיוא ןייז גנַאל רהָאיַא טשרעוצ :ומ רע רָאנ ,ףּכיּת
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 ףעהירפ םהיא ןעמ טיג ייּברעד ;רעדילגטימ יד יװ ,ןעּבעל טרַא ןעּבלעזמעד
 ןוא ןעדנעל יד ןעטרוגוצנָא ףיױא ךוט עטנָאמרעד ןעּבױא יד ,קַאה עניילק ַא
 םעד ןעטלַאװעגסױא טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה רע בוא ,רעדיילק עטייוו
 וצ רעטנעהעג טירש ַא ֹוצ רע טמוק טלָאמעי ,טײקגעטלַאהעגסױא ןופ בורּפ
 עגיד'תופמושּב יד וצ רעּבָא ,הליבט רעד ןיא לײטנָא ןַא טמענ רע :הרבח רעד
 ןייז ןעויועּב טָאה רע יװ םעדכָאנ ןעזָאלעגוצ טינ ךָאנ רע טרעװ תודועס
 טשרע ןוא ,רעטקַארַאכ ןייז רהָאי ייווצ ךָאנ סיוא ןעמ טבורּפ ,טײקגיטפַאהדנַאטש
 טלַאמעד טשרע ,טרּפ םעד ןיא ךיֹוא יאר רַאפ סױרַא ךיז טוײיװ רע בוא
 ןעמוק רָאט רע רעדייא רָאנ .הרבח רעד ןיא ןעמונעגפיוא לַאמרָאפ רע טרעוװ
 רעד ןופ רעדילגטימ יד רַאפ ןעּבעגּבָא רע זומ ,הדועס רעגיד'תופתושב רעד וצ
 ענייז ןייז םייקמ .טָאג וצ ןענעיד טעװ רע זַא ,העוכש עגיד'ארומ ַא הרבח
 םענעגייא ןופ טיג ,ןעדָאש ןוטנָא טינ םענייק ,ןעשנעמ וצ עגונּב ן'תובייחתה
 ןוא םיעשר ןעּבָאה טנייפ גידנעטש ,להעפעּב ס'נרעדנַא ןַא טול טינ ןוא ןעליוו
 ,גנוריגער רעד סרעדנוזעּב ןוא ,ןעכילטיא יירטעג ייז ןוא ,םיקידצ ןעפלעה
 ןעבעגעג טהיא יז טָאה טָאג ןעדײס ,טינ טכַאמ ןײק טָאה רענײק םורָאװ
 .עּב וצ ןעמוקסיוא ןיילַא םהיא טעװ רעמַאט זַא ,ןערעװש ךיז רע זומ רעטייוו
 .ערטש טינ ןוא טכַאמ ןייז טימ ןעריצלָאטש טינ לָאמ ןייק רע לָאז ,ןעלהעפ
 ןוא רעדיילק ןיא טינ ענעבעגעגרעטנוא ענייז רַאּפ רעכעה ןעלעטש וצ ךיז ןעּב
 ןעּבָאהוצּבעיל גידנעטש בייחתמ ךיז רע זיא רעטייוו ,גנוריצ ערעדנַא .ןיא טינ
 ןופ דנעה יד ןעטלַאה ֹוצ ןייר ,רקש םעד ןעגירעדינרעד ֹוצ ןוא תמא םעד
 / טיג ,ןעטסנעידרעפ עכילרהענוא טימ גנוקעלפעּב רעד ןֹופ המשנ יד ןוא הבנג
 תודוס ערעייז ןעגָאזסױא טינ ,טרהעקרעפ ,םירבח יד רַאפ תודוס ןייק ןעּבָאה
 .יא טינ ,רעטײװ ;טױט םוצ זיּב ןרעטַאמ םהיא לָאז ןעמ ןעוו וליפא עדמערפ
 רע יװ ,ןפוא םעד ףיֹוא ןעדייס ,הרבח רעד ןופ תונקת יד ערעדנַא ןענעגוצרעּב
 ןעטלַאה וצ ,תולזג ןופ לעקע טימ ךיז ןערהעקוצּבָא ,טסואוורעד ךיז טָאה אפוג
 עכלעזַא ךרוד .םיכאלמ יד ןופ ןעמענ יד ןוא התֹּכ רעד ןופ םירפס ,יד דוסּב
 ןעמענפיוא יײז ןעליװ יז סָאװ ,יד טימ םיסא יד ךיז ןערעכיזרעפ תועובש
 :ךיז לב

 סיוא יז ןעסילש ,םיאטח ערעווש ןעזיוועגפיוא טָאה ןעמ ןעמעװ ,םעד 8
 ןעטסגירעיורט ן'פיוא םֹוא טמוק רענעבירטעגסױרַא רעד ןוא ,הרבח רעד ןופ
 נָא טיג רע רָאט ,הרבח רעד ןופ םיגהנמ ןוא תועובש ךרוד ןעדנוּבעג ,ןפוא
 ןערהעגרעד ךיז רע זומ רעּבירעד ןוא ,רעדילגטימ.טינ ןֹופ זיּפש ןייק ןעמענ
 ףוס.לּכ-ףוס ןוא טרהעצעגּבָא ףוג ןייז טרעװ םעדכרוד ןוא ,רעצכעטיירק ןופ
 .מוא יד טָא ןופ ךס ַא ןיוש ייז ןעָאה רעּבירעד .רעגנוה ןופ סיוא רע טהייג
 .ונעגוצ רעדיװ ,הסיסג רעד ייּב טעמּכ ןיוש ןעטלַאהעג ןעבָאה סָאװ ,עכילקילג
 -עג יז ןעגָאה סָאװ ,םייונע יד זַא ,טנעכערעג ןעגָאה יז לי ,תונמחר סיוא ןעמ
 ,דגיז ערעייז רַאפ ףָארטש עגונעג ַא ןענייז ,טױט םוצ טנעהָאנ טכַארּב

 ַא תעשּב ףױא ךיז יײז ןערהיפ טכערעג ןוא טּפַאהנעסיװעג רהייז 9
 למל ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה סַע תעשּב ,טלָאמעד רָאנ ןע'קסּפ יז .סעצָארּפ
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 תומחלמ עשידיא יד

 .מוא טינ ןָאק טכירעג ןעגיזָאד ם'נופ ןיד.קסּפ רעד ןוא ,רעדילגטימ 100 תוחּפה

 ם'נופ ןעמָאנ םעד דובּכ ןעטסערג םעד ּכָא יז ןעּביג טָאג ךָאנ .ןערעװ ןעטיּבעג

 סימ טפָארטשעּב טרעװ רעד ,םהיא טרעטסעל סע רעװ .(וניּבר השמ) קקוחמ

 זיא רעּבירעד .דובּכ ַא רַאפ יז ןעטלַאה -- בור םעד ןוא םינקז ןעגלָאפ וצ ,טיוט

 ןעגעק טינ רענייא ןייק טדער טלָאמעד ,יײז ןופ ןהעצ ןעמַאזוצ ןעציז סע ןעוו

 רַאפ ןעיײּפשוצסױא ךיז יז ןעטיה רעטײװ .ערעדנַא ןיינ יד ןופ גנוניימ רעד

 ןעדיא עגירעביא עלַא יװ רהעמ ךָאנ .טייז רעטכער רעד ךָאנ רעדָא ןרעדנַא ןַא

 זיא רעּבירעד ןוא ,טײּברַא טימ ןעמענרעפ וצ ךיז תּבש םוא סיוא ייז ןעדיימ

 ןעדניצוצנָא טינ ידכּב ,תּבש ברע ןופ זייּפש רעיײז וצ ןעטיירג יז סָאװ יד אל

 ילַּכ ַא ןעקורוצּבָא טינ וליפא ךיז ןעגעװרעד ייז רָאנ ,רעייפ ןייק תּבש םוא

 | : | - ,טרָא ןופ

 יז ןעניז ,הרבח רעד וצ ןָא ןערעהעג יײז סָאװ ,טייצ רעד טול 0

 לעיפ יוזא ןענייז רעדילגטימ ערעגניא יד ןוא ,ןעסַאלק רעיפ ןיא טלײטעגנײַא

 רערעגניא ַא ןָא טרהיר ײז ןעװ ,עטצעל יד זַא ,ערעטלע יד רַאפ רעגירעדינ

 יז .ןעװעג אמטמ טַאהעג ײז טלָאװ ירכנ ַא יװ ױזַא טקנוּפ ,ךיז ןע'לבוט ,רבח

 סָאד ;רהָאי טרעדנוה רעּביא טלַא ןערעװ ייז ןופ ךט ַא ןוא ,גנַאל רהייז ןענעל

 ןופ ןוא ,רע'טושּפ ַא זיא ןעּבעל טרַא רעייז סָאװ ,ןופרעד , רימ טכוד ,טמוק

 ןופ טגערעגפיוא טינ יז ןערעװ ייּברעד ,ייז ייּב טשרעה סָאװ ,גנונעדרָא רעד

 . ירַאטש רעד ךרוד רבוג יז ןענייז ןעגָאטהיײװ םורָאװ ;הרצ רעטסכילקערש רעד

 .גנייל ן'רַאפ רעסעּב יז ןעטלַאה טוט ןע'דובּכּב ַא ןוא המשנ רעייז ןופ טייק

 סרעדנוזעּב ןעיװעגסױרַא ךיז טָאה ערעייז גנוגייצרעּביא יד ָאטָא .ןעבעל ןעטס

 עטסגרע יד ןָאטעגנָא יז טָאה ןעמ .רעמור יד ןעגעק המחלמ רעד ןיא רַאלק

 ײּפ עלַא טימ ;ןעכָארּבעג ,טנערּבעג ,םירבא ערעייז ןעגיוצעג טָאה ןעמ ,םייונע

 'עג יז ןעמ טָאה ,ןעטכַארטסױא טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,גייצעג-סגנוגינ

 ןעסע וצ רעדָא קקוחמ םעד ןרעטסעל וצ ןעגניװצ וצ ייז ידכּב ,טרעטַאמ

 ןערהיפסיוא טנָאקעג ןעמ טָאה ץנעי טינ ןוא סָאד טינ רָאנ -- םילכאמ ע'פירט

 רעּביא ןעמוקעג טינ זיא רעגיגייפ ערעייז וצ השקּב ןופ טרָאװ ןייא ןייק .ייז ייּב

 גידנעלכיימש .ןערערט ןהָא ןעּבילּבעג ןענייז ןעגיוא ערעייז ןוא ,ןעּפיל ערעייז

 טימ ןוא ,םינוילּת רעייז ןופ טכַאמעג קזוח יז ןעבָאה ,ןעגָאטהײװ רעטנוא

 ד ,גנונעפָאה רעטסעפ רעד ןיא ,;המשנ רעייז ןעּבעגעגּבָא ייז ןעּבָאה דיירפ

 : | .ןעמוקעּב וצ לָאמֶא רעדיוװ

 ףוג רעד עקַאט זַא ,הנומא רעד רַאפ טסעפ .ךיז ןעטלַאה ייז םורָאװ 1

 המשנ יד ;טײקגיּבײא ןיא טּבעל המשנ יד רָאנ ,טהייגרעפ ןוא טליופרעפ טרעװ

 ןעגױצעגּבָארַא טרעװ יז ןוא ,רמוח ןעכיוה ןלעדייא ןַא רהייז ןופ טמַאטש !ײלַא

 ןיא יװ טקנוּפ ,ףוג ןיא ןעסָאלשעגנײַא ןוא ףושּכ ןעכילריטַאנ ןימ אזַא ךרוד

 ,ףוג ם'נופ ןעטײק יד ןופ טײרפעּב טרעװ המשנ יד רָאנ יװ רעּבָא ,הסיפּת ַא

 טלָאװ יז יװ ױזַא טקנופ ,עכילקילג ַא ןעּבױא ךָאנ ףױרַא יז טּבעוװש טלָאמעד

 .רעגניא יד טימ םּכסה ןיא ,טּפַאשטכענק רעגנַאל ַא ןופ ןערָאװעג טזיילעגסיוא

 רענעי ףיוא ןעּבעל ַא טמיטשעּב זיא םיקידצ יד זַא ,םיסיא יד ןענרעל ןענעלעה

 טינ ,ןעגער ךרוד טינ טרעוושעּב טינ טרעװ סָאװ .טרָא ןַא ןיא סוניקוא םי טייז



 .תוחלמ עשידיא יד

 טהקיוו סָאװ ,לעטניוו רעטפנַאז רעגידנעטש ַא רָאנ ,ץיה ךרוד טינ ,יינש דרורז

 ןַאהֹרַאפ זיא ,ןָא יז ןעזייו ,םיעשר יד רַאפ ;ּבָא םהיא טלהיק ,סוניקוא םי ןופ
 רעגיּבלעזרעד .םייונע עגיּביא טימ לופ זיא סָאװ ,להייה עטלַאק ערעטסניפ ַא
 ערעייז זַא ,ןעגָאז סָאװ ,ןענעלעה יד ייּב ךיוא ךיז טניפעג ,רימ טכוד ,קנַאדעג
 ףיוא ךיז ןעניפעג ,רעטעג עּבלַאה ןוא ןעָארעה ןָא יז ןעפור ייז סָאװ ,ןעדלעה

 .רעפ רעּבָא ןעשנעמ עטכעלש יד ןופ תומשנ יד ,עכילקילג יד ןופ ןעלזניא יד
 בָא ןעמוק הרוסמ רעד טול ואװ ,סעדַאה ןיא םיעשר יד ןופ טרָא םעד ןעמענ
 ,1 סויטיט ןוא ןָאיסקיא ,סולַאטנַאט ,סופיזיס ףָארטש רעייז

 ןופ טײקכילּברַאטשמוא יד ןעלעטשטסעפ לּכ םדוק םיסא יד ןעליוו טימרעד
 ןוט וצ ןרעטנומפיוא ייז ןעליוװ םעד ץוח רעּבָא ;(שפנה תראשה) המשנ רעד
 יד ּבױא זַא ,ףיורעד ןענעכער ייז .תוריבע ןופ ךיז ןרעטייוורעד ןוא תווצמ
 ץכָאנ רכש ףױא ןעפָאה דרע רעד ףױא ןעּבעל רעייז תעשּב ןעלעװ םיקידצ
 יד ןופ תובשחמ עזייּב יד טרהעקרעפ ,ןערעװ רעסעּב ךָאנ ייז ןעלעװ ,טיוט
 ןעזומ ןעלעוו ,םיעשר יד ,ייז לייװ ,ןערעװ טשינ וצ ארומ סיוא ןעלעװ םיעשד
 ,ןעגרָאּברעּפ ןעּביילּב תועשר רעייז ןָאק ןעּבעל םייּב וליפא ּבױא זַא ,ןעטכַארט
 עגיּבייא ןַא ןהיטשסיױא ןעזװמ יז ןעלעװ טלעװ רענעי ףיוא רעּבָא רַאפרעד
 ,דנַאּבףושּכ רעד זיא המשנ רעד ןעגעװ םיסיא יד ןופ הרוּת יד ָאטָא ,ףָארטש
 ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד גידנעטש ףיוא ךיז וצ וצ ייז ןעדניּב םהיא טימ סָאװ
 ןעװעג םעוט רָאנ המכח רעייז

 םעדכָאנ סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ייז ןעשיװצ ךיז ןעניפעג סנעגירעּביא .2
 .ייה יד ןענעיל טימ ןָא טייצ:דנעגוי רעייז טניז ןעמונרעפ ךיז ןעּבָאה ייז יו

 .עֹּב ,תֹוליבט ענעדיישרעפ ןוא םיאיבנ יד ןופ דיר יד טימ ןוא םירפס עגיל
 רהייז סע טפערט תמאּב ןוא ,טפנוקוצ יד סיוארָאפ ןעסייוו ייז זַא ,ייז ןעטּפױה

 ףערעװ םיוקמ טינ ןעלָאז תואובנ ערעייז זַא ,ןעטלעז

 ,םיסיא הּתֹּכ רעד ןופ גייוצ רעטייװצ ַא ךָאנ ןַאהרַאפ זיא םעד ץוח 3

 סָאװ ,רענעגייא רעד ןיטולחל רע זיא תודמ ןוא םיגהנמ ,ןעּבעל טרַא ץטיול סָאװ
 קוק ןייז טימ טינ רהעמ םהיא ןופ ךיז טדיישרעטנוא רע רָאנ ,רעטשרע רעד
 ןעטיה ,הנותח טינ ןעּבָאה סָאװ יד זַא ,ןעטלַאה יז םורָאװ .ןעּבָאה הנותח ףיוא
 ןוא ,רעדניק ןעּבָאה טסײה סָאד ,ןעּבעל ןופ קעװצ ןעטסגיטכיו םעד ּבָא טינ
 .סיוא ןעכיג ןיא ןעשנעמ ןימ רעד טלָאװ ,טכַארטעג ױזַא ןעטלָאװ עלַא בוא
 טשרע ןוא ,תולּכ יד סיוא ייז ןעבורּפ רהָאי יירד רָאנ .ןעצנַאגניא ןעּברָאטשעג
 ןעריוּבעג ֹוצ גיהייפ ןענייז ייז זַא ,טגייצרעּביא ךיז ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ
 ,רעדמעה ןיא ךיז ןעדָאּב רעּבײװ יד .ןעיורפ רַאפ וצ ייז יז ןעמענ ,רעדניק
 .ָאד רעד ןופ םיגהנמ יד ןענייז סָאד .ןעצריש ןיא ןעליּבסנַאמ יד יװ טקנוּפ
 ,התֹּכ רעגיז

 רעשיכירג רעטלַא רעד טיול ,ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעטעג עּבלַאה רעדָא ןעדלעה עשיכירג (4

 סרַאפרעד ףָארטש עגיבייא ןא ןעמוקּבָא ןעזומ ןוא ,רעטעג יד ןעגעק טגידניזרעפ ,,עיצידַארט-
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 תומחלמ עשידיא יד

 עג ןעפורעגנָא טשרעוצ ןענייז סָאװ ,תֹוּתּכ עדייּב וצ ךייש זיא סָאװ 4
 יז ןַא ,םשיַא ןעּבָאה יז .עטסטלע יד םישורּפ יד ןופ הֹּתֹּכ יד זיא ,ןערָאװ
 גנידצלַא זַא ,ןעגָאז ייז ;הרוּת יד ןעשטייטוצסיוא טוג סרעדנוזעּב ןעהייטשרעפ
 יירפ טהייטש ןעשנעמ םעד זַא ןוא ,לזמ ם'נופ ןוא טָאג ןופ גיגנײהּבָא זיא
 טפלעה ץכעוט רעכילטיא ייּב רָאנ ,סטכעלש רעדָא סטוג ןוט וצ בור.יפ.לע
 -רַאטשמוא עלַא ,גנוניימ רעייז טול ,ןענייז תומשנ יד .(1 לֹזמ רעד טימ םהיא
 ךיא טױט ץכָאנ רעּביא ןעהיג םיקידצ יד ןופ תומשנ יד רָאנ רעּבָא ,ךילּב
 .עגיּביא ןַא ןעדייל ןעזומ רעּבָא םיעשר יד ןופ תומשנ יד ,ףוג רעדנַא ןַא
 | | .ףָארטש

 ,תֹוּתֹּכ ענעּפורעגנָא ןעּבױא יד ןופ עטייװצ יד ,םיקודצ יד ,טרהעקרעפ =
 רצ טשינרָאג טָאה טָאג זַא ,ןעטּפױהעּב ןוא לזמ ם'ניא ןעצנַאגניא ןענעקייל
 עטכעלש ייס עטוג ייס ,טרהעקרעפ ;ןעשנעמ יד ןופ ץכעוט רעד טימ ןעפַאש
 טערט רעכילטיא ןוא ,ןעליװ ןעיירפ ןופ גיגנייהּבָא ןעצנַאגניא ןענייז םישעמ
 -עגליאװ סָאד זיא אפוג םהיא יװ טױל ,טייז רעדנַא רעדָא רעד ףיוא ףױרַא
 ףעד ןופ ןעּבעל ןעגיּבייא) שפנה תראשה ןיא ךיוא יז ןענעקייל רעטייװ .ןעלעפ
 יד סָאװ טייצ רעד ןיא .טלעװ רענעי ףיוא שנועו רכש ןיא ךיוא יװ .,(המשנ

 תודחא יד ךיה ןעטלַאה ןוא ךיז ןעשיװצ טגינייארעפ טסעפ ןענייז םישורפ -
 -דניירפמוא ךס ַא רבח ַא ןרעייז וצ םיקודצ ןופ גנוהיצעּב יד זיא ,ללּכה תבוטל
 ײזַא טקנוּפ םירבח-סגנוניזעג ערעייז טימ ךיז ןעהייגעּב ייז זַא ױזַא ,רעכיל
 | 2 יי .עדמערפ טימ יװ ,גידנעסיוטשּבָא

 -יפָאסָאליּפ יד רעּביא ןעקרעמעּב טלָאװעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד
 ףעדיא יד ןופ ןעלוש עש

 .לעטיּפאק רעטניינ !
 .נײרַא סרעװ סַאּפירגַא -- ,ןעטײצ סע'סוטַאליּפ ןיא ןעהורמוא -- ,טיוט סע'תימולש

 סודרוה -- .טײרפעּב ַאלוגילאק ךרוד ןוא ,ן'סוירעּביט ךרוד הסיפּת ןיא טצעזעג

 ,טקישרעפ טרעװ סּפיטנַא

 =עג טלעדנַאװרעפ זיא עיכרַאנטע סע'סױליכרַא סָאװ ,טייצ רעד ןיא 1

 םודרוה ןוא סוּפיליפ ,ןעטשריפ ערעדנַא יד ןעּבָאה ,ץניװָארּפ ַא ןיא ןערָאװ

 -עג תימולש זיא לייוורעד ,סעיכרַארטעט ערעייז רעּביא טריגער רעטיײװ ,סּפיטנא

 דלַאװ-ןעמלַאּפ ן'טימ ןוא ַאינמַאי טימ טיּבעג רהיא ןעזָאלעג טָאה ןוא .ןעּברָאטש

 .יורפ סע'סוטסוגװַא ,ַאילוי רַאפ סילאזפ ייב

 יקרפ, ןופ ארמימ רעד ןיא טקירדעגסױוא םישורּפ יד ןופ גנונײמ יד זיא רעיונעג (

 .תודהי רעד ןופ הטיש יד רעדָא ,םישורּפ יד ןופ הטיש יד ,"הנותנ תושרהו יופצ לכה, :"תובא

 ,טײקבילטיז ןופ דוסי רעד זיא טייהיירפ-טנעליוו--"הנותנ תושרהו, םעד ףיוא טנעצקַא רהעמ טגײל

 ץאז םעד ןיא לײװ , שרעדנַא לעסיּב א םישורפ יד ןענַאטשרעּפ ףסוי טָאה ,סוא טזײװ סע יװ

 ,תיטרּפ החגשה רעד ןופ טפַארק יד טנָאטעּב רהעמ טרעוו
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 .תומחלמ עשידיא יד

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,סוטסוגװַא ןעּברַאטשעג זיא סע יװ םעדכָאנ ךיוא
 'טימ םישדח סקעז ,רהָאי גיצפופ-ןוא.ןעּבז הכולמ רעשימיור רעד ןופ שארּב
 ,ןהוז סַאילוי ,ן'סוירעּביט וצ ןעגנַאגעגרעּביא זיא הלשממ יד ןוא ,געט ייווצ
 רעטצעל רעד .סעיכַארטעט ערעייז ייּב ןעּבילּברעפ סופיליפ ןֹוא סודרוה ןענייז
 יד ןדרי ןופ ןעלַאװק יד ייּב סײנּפ ןופ דנעגעג רעד ןיא טיוּבעגסױא טָאה
 .ץגסױא טָאה סודרוה .סַאילוי טדָאטש יד ןלוג-רעטנוא ןיא ןוא אירסיק טדָאטש
 ןעמָאנ ַא טָאה רע סָאװ ,טדָאטש ַא ךיוא ַאערעּפ ןיא ןוא אירבט לילג ןיא טיוּב

 | .ַאילוי ךָאנ ןעּבעגעג

 סלַא ןיהַא טקישעג סוירעּביט טָאה ,הדוהי.תוכלמ וצ ךייש זיא סָאװ 2
 .ןײרַא טכַאנ.ײּב ןעסייהעג סוטַאליּפ טָאה לָאמ ןייא ,ן'סוטַאליּפ רָאטַארוקָארּפ
 . רעמיור יד סָאװ ,רעדליּב ס'רסיק םעד דייהרענעטלַאהעּב םילשורי ןיא ןעגָארט
 - טדָאטש ןיא ןערָאװעג זיא ,ןענינעּב םיוק ןעוועג זיא'ס ,(1 יַאנגיס, ןָא יז ןעפור
 ,טרָא םוצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה סָאװ רעד םורָאװ .גנוגערפיוא עסיורג ַא
 .יצ ןוא ליױרג טימ טלעטשענּבָא ךיז טָאה ,ןענַאטשעג ןענייז רעדליּב יד ּואו
 .ןיאס םורָאװ ,םשה-לולח ןעכילקערש ַא רַאפ טנעכערעג סע ןעּבָאה עלַא :שינרעט
 ,טדָאטש ןיא רעדליּב זיא סע ערעסָאװ ןעלעטשוצקעװַא ןעדיא יד ןעטָאּברעֿפ
 ןעגיוצעגוצ רענױאװנייַא עשיטדָאטש יד ןופ גנורעטיּברע יד טָאה זייווכעלסיּב
 .עגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ןעסַאמ עסירג ןוא ,רעפרעד יד ןופ קלָאפ סָאד ךיוא
 ןעּבָאה ןוא ץסוטַאליּפ וצ אירסיק ןייק ןהייג טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןוא ןעּבילק
 ןופ רעדליּב יד ןעגָארטסױרַא ןעסייה לָאז רע ,םינונחּת םהיא ייּב ןעטעּבעג ךיז
 ןופ ןעּבָאה יז סָאװ ,ןעצעזעג עזעיגילער ערעיז ןערהירנָא טינ ןוא םילשורי
 ןעּבָאה ,השקּב רעיײז טגָאזעגּבָא טָאה סוטַאליּפ יװ ױזַא רָאנ .תוינומדק םינש
 ןעגיל ןעּבילּבעג יֹוזַא ןענייז ןוא דרע רעד ףיֹוא ןעפרָאװעגרעדינַא ךיז יז
 ,טכעג ףניפ ןוא געט ףניפ ,ןערהיר וצ ךיז ןהָא

 רעכיוה ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז סוטַאליּפ טָאה גָאט ןעטסקעז ן'פיוא 3
 טזָאלעג טָאה ןוא ,דרעפ יד ךיז ןעגָאי סע ואוו ,ץַאלּפ םעד ןעטימ ןיא המיּב
 רעפטנע ןַא ןעגָאז ייז טלָאװעג טלָאװ רע יװ ױזַא ,קלָאפ סָאד - ןעפורפיונוצ
 .לָאס יד ןעכײצַא ןעּבעגעג רע טָאה ןתמא רעד ןיא רָאנ .השקּב רעייז ףיוא
 .מורַא ןעלָאז יז ,טדערעגּבָא רעהירפ טַאהעג ייז טימ טָאה רע סָאװ ,ןעטַאד
 ירד טימ ױזַא טלעגנירעגמורַא .דנעה יד ןיא רהעוועג טימ ןעדיא יד ןעלגניר
 .ןערָאװעג טלעמוטעצ קרַאטש הליחּתכל ןעדיא יד ןענייז ,עטנעּפָאװעּב תורוש
 ,יוקסיוא ןעזָאל ןעמעלַא יז טעװ רע .זַא ,טעשַארטסעג טָאה סוטַאליּפ זַא רָאנ
 טָאה ןֹוא ,רעדליב סרסיק םעד ךיז ייּב ןעמענוצ טינ ןעלעװ יז ּבױא ,ןעל
 צלַא ןענייז ,ןעדרעווש ערעייז ןעהיצוצסױרַא ,קנואו ַא ןעטַאדלָאס יד ןעּבעגעג
 .סיוא ןעּבָאה ,ןעלַאפעגרעדינַא ,טדערעגפיונוצ טַאהעג.ךיז ןעטלָאװ ייז יװ ,ןעדיא
 ײז ןַא ,לוק ץפיוא ךױה טרעלקרעד ןעּבָאה ןוא רעזלעה ערעייז טקערטשעג

 ןעמ טנעלפ טייצ רענעי ןיא ;ןעזיּפש ףיֹוא טגיטסעפעב סרעלדָא ןעוועג ןענייז סָאד (1
 | ,דליּב סרסיק םעד ןיז ףיסומ וצרעד ךויא
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 תומחלמ עשידיא יד

 סוטַאליּפ .ץעזעג ן'פיוא ןייז רבוע רעדייא ,ןעגניירּבמוא ןעזָאל ךיז ןעסעּב ןעליוו

 .סױרַא גיטומ ױזַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,רעּבירעד ןערָאװעג םמוּתשנ זיִא.

 . ןעגָארטוצסױרַא ףּכיּת להעפעּבַא ןעּבעגעג טָאה ןוא ,ץעזעג ןייז רַאפ טלעטשעג
 .םילשורי ןופ ןענהָאפ יד

 רע סָאװ ,םעדכרוד ןעהורמוא עיינ ןעפורעגסורַא רע טָאה רעטעּפש 4

 ףיוא ,ןּברק ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,שדקמה-תיּב ןופ רצוא םעד טכיורּברעפ טָאה

 "רעד .(גסעידַאטס 400 גנַאל ןייז טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,גנוטײלרעסַאװ ַא ןעיוּב

 ןייא זיא סוטַאליּפ זַא ןוא .ןערָאװעג סעּכ ןיא קרַאטש קלָאפ סָאד זיא רעּב

 .כיר ןייז ןעיירשעג טימ טלעגנירעגמורַא סע טָאה ,םילשורי ןיא ןעמוקעג לָאמ

 ןעגעװ טסואװרעד טַאהעג ךיז רעהירפ ןופ ןיוש טָאה רע רעּבָא ,לוטש-רעט

 .רעליטש רע טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעמוקרָאפ ףרַאדעּב סָאװ ,גנולמַאזרעפ רעד

 .יווַצ רעדיילק עכילרעגריב ןיא ןעטַאדלָאס עטנעּפָאװעּב טלײטעגרעדנַאנוּפ דייה
 רעיירש יד ןעגעק ןעכיורּבעג וצ טינ ןעלהיופעּב יז טָאה ןוא ,ןומה םעד ןעש
 ןופ טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,סנעקעטש טימ ייז ןעגָאלש וצ רָאנ ,דרעוװש ןייק
 םוצ ,ןעמוקעגמוא ןעדיא ךס ַא ןענייז ,ןעכייצ ַא ןעּבעגעג לוטש.רעטכיר ןייז
 ןענייז ייז סָאװ ,םעדכרּוד לייט םוצ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ ּפעלק יד רעטנוא לייט
 קערש רעד .טײלסדנַאל ענעגייא ערעייז ךרוד ןערָאװעג ןעטָארָשעצ גידנעפיול
 סָאד טכַארּבעג דלַאּב טָאה עטע'גרה'רעד יד ןופ לרוג ןעכילקערש םעד רעּביא

 / .ןעגייווש םוצ קלָאפ

= 

 סָאװ ,ץ'לוּבוּתסירַא ןֹופ ןהוז רעד ,טּפירגַא זיא טייצ רעניּבלעזרעד ןיא 5
 ידכּב ,ץסוירעּביט וצ קעװַא ,ן'סודרוה רעטָאפ ןייז ךרוד ןערָאװעג טיוטעג זיא
 :עגנָא טינ ןעמ טָאה עגַאלקנָא ןייז רעּבָא .ץסודרוה ךרַארטעט םעד ןעגָאלקוצנָא
 ןעניפעג וצ טכוזעג טָאה ןוא םיור ןיא ןעבילּבעג טרָאפ זיא רע רָאנ .ןעמונ
 'רעג ייּב סרעדנזעּב ,רעמיױר עכײרסולפנייַא ערעדנַא ןופ ןעגיוא יד ןיא ןח
 .שנעמ-טַאװירּפ ַא טלָאמעד ןעװעג ךָאנ זיא סָאװ ,ן'סויַאג ,ןהוז סע'סוקינַאמ

 רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ן'סויֵאג רַאפ הדועס ַא טכַאמעג רע טָאה לָאמ ןייא =
 טקערטשעגסיױא טצעלוצ רע טָאה ,ןעטנעמילעמָאק ךס ַא טגָאזעגנָא םהיא טָאה

 ןייז םהיא לָאז סע זַא ןעװעג ללּפתמ לוק ןפיוא ךיוה טָאה ןוא דנעה ענייז

 ,טלעװ רעד ןופ רַאה םעד סלַא ץסויַאג ןעסירגעּב וצ ןעכיג ןיא ןענוגרעפ-

 טָאה רענעיד ענייז ןופ רענייא .ןעּברָאטשעג ןייז טעװ סוירעּביט יװ םעדכָאנ

 ,סעּכ ןיא ױזַא ןערָאװעג רעּבירעד זיא רענעי ןוא ,ץסוירעּביט ט'רסמ'עג סָאד

 םהיא ןעטלַאה ןוא הסיפּת ןיא ץסּפירגַא ןעצעזנײרַא ןעסייהעג טָאה רע זַא

 הסיפּת ןיא ןעסעזעג סּפירגַא זיא ױזַא .גנולדנַאהעּב רעגניירטש ַא רעטנֹוא טרָאד

 טריגער טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעּברָאטשעג זיא סוירעּביט זיּב ,םישדח סקעז

 / געט 3 ןיא םישדח 6 רהָאי 2
 ,רסיק ַא רַאפ ןערַאװעג ןעפורעגסיוא זיא (אלוגילַאק) סויַאג רָאנ יװ 6

 גינעק ַא רַאפ םהיא טמיטשעּב ןוא ן'סּפירגַא יירפ טזָאלעגסױרַא .דלַאּב רע טָאה

 ,רעטעמ 1125 ךרע ןַא טלַאה סיר רעדָא עידַאטסַא (
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 .עג טיײצ רענעי ןיא דָארג זיא סָאװ ,ןסופיליפ ןופ עיכרַארטעט רעד רעּביא
 סָאװ ,ץסודרוה ךרַארטעט םייּב האנק טקעװרעד טָאה רעּבָא סָאד .ןעּברָאטש
 טעװ רע זַא ,גנונעפָאה יד ןעּבעגעג הידרוה יורפ ןייז סרעדנוזעּב טָאה םהיא
 טוט רע סָאװרַאפ ,ןעפרָאװעגרָאפ םהיא טָאה יז ,גינעק לעטיט םעד ןעמוקעּב
 .הָאפ טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ זַא ,טעטּפױהעּב ןוא ,טשינרָאג
 רסיק רעד ּבױא םורָאװ ;לעטיט ןייז טכיוהרעד טינ ןעמ טָאה ,רסיק םוצ ןער
 ןיוש ָאטישּפַא זיא ,גינעק ַא רַאפ טכַאמעג ן'סּפירגַא ןעשנעמ-טַאװירּפ םעד טָאה
 עגױָאד יד טנעקרענָא סיװעג ןיוש רע טלָאװ ,ךרַארטעט םעד ,םהיא רַאפ
 ,גנורעכעה

 קעװַא זיא ןוא ןעדײרניײַא ךיז טזָאלעג סודרוה טָאה תונעט עכלעזַא ךרוד
 סויַאג םהיא טָאה טייקגיריג.דלעג ןייז רַאפ ףָארטש סלַא רעּבָא ,ןסויַאג וצ
 םהיא ידכּב ,ןערהָאפעגכַאנ ןעוװעג םהיא זיא סּפירגַא .ןעינַאּפשיה ןייק טקישרעפ
 וצ ךָאנ עיכרַארטעט סע'סודרוה ץסויַאג ןופ ןעמוקעּב טָאה ןוא ,ןעגָאלקוצנָא
 רעד ןיא ןַאמ רהיא טימ ןערהָאפעגטימ סנעגירעּביא זיא הידרוה .ךיירגיניק ןייז
 ,טיוט ןייז ןיּב ןעּבילּברעֶפ זיא רע ואװ ,ןעינַאּפשיה ןייק גנוקישרעפ

 ,לעטיּפאק רעטנהעצ
 ןיא שדקמה.תיּב ןיא עוטַאטס ןייז ןעלעטשקעװַא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאּפ ַאלוגילַאק

 ,טרהיפעגפיוא יּברעד ךיז טָאה סוינָארטעּפ ױזַא יװ -- .םילשורי |

 .ָאה ױזַא ןערָאװעג החלצה ןייז תמחמ סֹויַאג רסיק רעד זיא לייװרעד
 ,טרעדָאפעג ןוא טָאג ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ יד אל זַא ,גידרעפ
 ןייז ךיוא ךָאנ טָאה רֶע רָאנ ,ןעפורנָא ױזַא םהיא ןעלָאז ןעשנעמ ערעדנַא זַא
 ,ייל וצ טַאהעג ןעּבָאה רעגיצניװ טינ ,ןהיז עטסעּב ענייז טּביױרעּב דנַאלרעטָאּפ
 ןעדיא יד תועשר ןייז ןופ ןעד

 ,םילשורי ןייק לייח ןייז ןופ שארּב ן'סוינָארטעּפ טקישעג רע טָאה לָאמניײא
 םהיא רע טָאה ךיילגוצ .שדקמה תיּב ןיא עוטַאטס ןייז ןעלעטשוצקעװַא ידכּב
 ..רעדיוו יד רע לָאז ,ןעגלַאפ ןעלעוו טינ ןעדיא יד ןעלעװ רעמָאט זַא ,ןעזיװעגנָא
 ןעּפַאלקש רַאפ ןעפיוקרעפ קלָאפ עגירעּביא סָאד ןוא ,ןעטיוט ןעזָאל עגינעּפש
 עגױָאד יד ןערהיפסיוא ןעזָאלרעד טינ טָאה החגשה סנעטשרעּביוא םעד רעּבָא
 | ,ןעלהעפעּב

 טימ הדוהי:תוכלמ ןעגעק ַאיכיטנַא ןופ ןעטָארטעגסױרַא זיא סוינָארטעּפ
 טָאה ןעדיא יד ןופ לייט ַא ,לייח.ספליה עשיריס ךס ַא טימ ןוא ןענָאיגעל יירד
 סָאװ ,רעדיװ ערעדנַא ,המחלמ ןעגעװ ןעגנַאלק יד טּביױולגעג טינ ןעצנַאגניא
 וצ ךיז ױזַא יװ ,טסואועג טינ ןעּבַאה ,גיטכיר רַאפ ןעטלַאהעג ייז ןעּבָאה
 רעד םורַאװ ;ארומ ַא קלָאפ סָאד טּפַאחעגנָא טָאה דלַאּב רָאנ ,ןעגידייטרעפ
 | .וּכע 'ייּב ןענַאטשעג ןיוש זיא לייח
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 לָאט ןעסיורג ןיא לילג ןופ טיײװ טינ טגיל סָאװ ,טדָאטש עגיזָאד יד 2

 טייז.חרזמ ןיא .גרעּב ןופ טלעגנירעגמורַא ןוא טדָאטש-םי ַא זיא ,(לאערזי קמע)

 ןופ ךלהמ ַא ףיוא רהיא ןופ ּבָא ןעהייטש סָאװ ,גרעּב רע'לילג יד ךיז ןעּביוהרעד

 גרַאּב רעד --סעידַאטס 120 ןופ ךלהמ ַא ףיוא -- טייז.םורד ןיא ,סעידַאטס 0

 רעכיוה רהייז רעד --סעידַאטס 100 ןופ ךלהמ ַא ףיוא --טייז.ןופצ ןיא ןוא ,למרּכ

 .רעטייל רעשײ'רוצ רעד ןָא םהיא טפור גנורעקלעפעּב עגיטרָאד יד סָאװ ,גרַאּב

 ,ךײט רענילק ץנַאג ַא ייּברַאפ טסילפ טדָאטש רעד ןופ טייוװ סעידַאטס ייווצ-

 סנָאנמעמ ךיז טניפעג םהיא ןופ טייװ טינ ןוא ,סואעלעּב ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ

 רעד .ףקיה ןיא ןעלייא 100 ןופ ץַאלּפ רעגידריווקרעמ ַא רהייז ןוא לָאמקנַײד ַא

 ;דמַאז.זָאלג ןעמ טניפעג םהיא ןיא ןוא ,רעפעיט ןוא רעדנור ַא זיא ץַאלּפ רעד

 טמוק ,דמַאז עצנַאג יד סיוא ןעמענ ,גערּב םייּב ןעהייטש סָאװ ,ןעפיש יד ןעוו

 'נעלג יד ףיונוצ רעדיװ ןעּבײרט ןעטניװ יד םורָאװ ,עיינ לָאמ סכילטיא וצ

 וצ ףּכיּת דמַאז עצנַאג יד טרעװ ּבורג ןיא .גינייווסיוא- ןופ ןיהַא דמַאז עדנעצ

 רעּבירַא טסילפ סָאװ ,זָאלג יד סָאװ ,סָאד זיא רעגיד'אלפה ךָאנ רעּבָא ;זָאלג

 רעד ןופ עבט יד זיא סָאד .דמַאז וצ רעדיװ טרעװ ,ּבורג ןופ גערּב ן'רעּביא

 | | | .דנעגעג רעגיזָאד

 ןיא רעדניק ןוא רעּבײװ טימ ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד 3

 ןעצישעּב לָאז רע ,ןסוינָארטעּפ ייּב םינונחּת ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא וּכע ייּב לָאט

 ןופ עסַאמ עסיורג יד .אפוג יײז ךָאנרעד ןוא םיגהנמ עשימייה ערעייז טשרעוצ

 ָאה ייז רעכלעוו טימ ,טייקטסעפ יד ןוא ,ןעטעּבעג םהיא ייּב ןעּבָאה סָאװ ,יד

 ףױא קורדנייַא ַאזַא טכַאמעג טָאה ,תושקּב ערעיײז טגָאזעגסױרַא םהיא ןעּב

 ןוא וּכע ןיא עוטַאטס יד ןוא לייח ןייז ןעזָאלעג טָאה רע זַא ,ן'סוינָארטעּפ

 סָאד ןעפורעגפיונוצ טָאה רע ןיהואוו ,לילג ןיא אירבט ןייק קעװַא רע זיא ןײלַא

 | 0 .ןעדיא ענעהעזעגנָא עלַא סרעדנוזעּב ןוא ,קלָאפ

 סע סיורג יװ ,ןעּבעגעג ןהייטשרעפ וצ ייז ךילרהיפסיוא רע טָאה טרָאד = -

 .ַארטס רסיק םעד ןענייז סע ךילקערש יװ ןוא ,רעמיור יד ןופ טכַאמ יד זיא

 ירעפ טינ יװ ,ןעזייװעּב וצ ייז טכוזעג רע טָאה טייצ רעכיילג וצ ןוא ,סעקנוש

 .עג רע טָאה ,רעקלעפ עגינעטרעטנוא עלַא .גנַאלרעפ רעייז זיא סע גידנַאטש

 יליּב יד ץוח ,טדָאטש רעכילטיא ןיא טלעטשעגקעװַא ןעבָאה ,עדער ןייז טגידנע

 ןעדיא יד ּבױא ןוא ,סעוטַאטס ס'רסיק םעד ךיוא ,רעטעג ערעדנַא ןופ רעד

 זיא גנורהיפפיוא רעייז זַא ,סע טסײה ,םעד ןעגעק סױרַא ךיז ןעלעטש ןיײלַא

 ןעדנוּברעפ זיא סָאװ ,הדירמ ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,הדירמַא יװ שרעדנַא טינ

 י- | .רסיק ם'נופ גנוגידיילעּב רעד טימ

 ,םיגהנמ עטלַא ןוא ץעזעג רעייז ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד רָאנ 4

 ַא ןיא וליפא רעדָא שדקמהתיּב ןיא ןעלעטשוצקעװַא טּביולרע טינ זיא יז טול סָאװ

 .דליּב סנעשנעמ ַא טדערעגּבָא ןיוש ,דליּב סטָאג וליפא דנַאל ןופ טרָא ןעטגילייהעג-טינ

 סנערַאה ןיימ ןעליפרע ךיוא ךָאד זומ ךיא רָאנ , : טרעפטנעעג סוינָארטעּפ טָאה ףיורעד

 ךיא לעװ ,ןעניוש וצ ךייא ידכּב ,ןייז רבוע םהיא ףיוא לעװ ךיא בוא ןוא ,ץעזעג

 ,טְקיִשַעג ךימ טָאה סָאװ רעד .טכער טול ןוא ,טױט טימ ןערעוו טפַארטשעּב
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 .רעטנוא הייטש ךיא ךיוא םורָאװ ;ךיא טינ ,גירק ןערהיפ ךייא טימ טעװ רעז
 -עגסיוא ןומה רעצנַאג רעד טָאה ףירעד ."רהיא יװ ױזַא טקנוּפ ,הלשממ ןייז
 טעּפ יװ םעדכָאנ .ץעזעג רעייז רַאפ ןעדייל וצ טיירג ןענייז ייז זַא ,ןעירש
 ןעּבָאה יז יצ ,טגערפעג ןוא לעמוט םעד טליטשעגנייַא רעדיװ טָאה סוינָאד
 לָאמ ייוװצ זַא ,טרעפטנעעג ןעדיא יד ןעּבָאה ,רסיק ןעגעק ןעפמעק וצ העדּב
 ּביוא .קלָאפ עשימיור סָאד רַאפ ןוא רסיק ן'רַאפ תונּברק יז ןעגניירּב גָאט ןיא
 רע לָאז ,עוטַאטס ןייז .ןעלעטשקעװַא ךָאנ ךױא ליװ (רסיק רעד) רע רעּבָא
 ןוא רעּבײװ טימ םורָאװ ;ןעדיא יד ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןעליוקסיוא רעהירפ
 יניא תונמחר ןוא גנוניוטשרע ,ןעטכעש ןעזָאל וצ ךיז טיירג ייז ןענייז רעדניק
 עטסעפ יד ןערָאװעג רהָאװעג זיא רע זַא ,ן'סוינָארטעּפ טּפַאחעגנָא טָאה םענייא
 .טיוט םעד ךיז ףיוא ןייז וצ לּבקמ טייקטיירג רעייז ןוא ןעדיא יד ןופ טייקמורפ
 .לָאמ סָאד טדיישעגרעדנַאנופ ךיז ןעמ טָאה טשינרָאג טימ ןוא

 נײֵא יד סרעדנוזעּב ךיז וצ ןעפורעג רע טָאה געט עגידנעמוק יד 5
 ןוא ,קלָאפ סָאד ןעּבילקעגפיונוצ רעדיװ ךיוא טָאה ןוא ןעשנעמ עכיירסולפ
 בור'ס רָאנ ,ןעדיירוצ טימ לָאמַא ,טעּבעג טימ לָאמ ַא טבורּפעג רע טָאה ייּברעד
 סע'סויַאג ,רעמיור יד ןופ טכַאמ יד ייז רַאפ גידנרעדליש ,טעשַארטסעג רֶע טָאה
 םוש ןייק טָאה ץלַא סָאד יװ תויה רָאנ .עגַאל ערעװש ענעגייא ןייז ןוא סעּכ
 ןַאהרַאפ זיא סע זַא ,ןהעזעגנייַא -טָאה סוינַארטעּפ ןוא ,טכַארּבעג טינ הלועּפ
 קעװַא ןיוש זיא'ס םורָאװ -- טהייזעג טינ ןעּביײלּב לָאז דנַאל סָאד זַא ,הנּכסַא

 טינ ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ןוא ,ןעהיײז ןופ טייצ רעד ןופ געט גיצפופ -
 טָאה ןוא גנולמַאזרעפ. סקלָאפַא ןעפורעגפיונוצ לָאמַא ךָאנ רע טָאה -- טיײּברַאעג

 לעװ ךיא :רימ ףיוא הנּכס יד רעסעּב ןעמענ ליװ ךיא, :טגָאזעג יױזַא
 םענייאניא ךייַא טימ לעװ ןוא גנוניימ סרסיק םעד ןעטייּבמוא ףליה סטָאג טימ
 לעװ ,סעּכ ןיא רע טרעװ רעּבָא רעמָאט ;גנוטער רעייֵא רעּביא ןייז חמשמ ךיז
 טָאה ףירעד "!ןעשנעמ לעיפ ױזַא רַאפ ןעּבעל ןיימ ןעּבענקעװַא ןרעג ךיא
 טימ טײלעּבסױרַא ןומה רעד םהיא טָאה ייּברעד ןוא ,טנעגעזעג ךיז רעה

 ןייק קעװַא רעדיוװ זיא ןוא לייח ןייז ןעמונעגּבָא רע טָאה וּכע ןיא ;תוכרּב
 - ,איכויטנַא

 טרעדלישעג םהיא טָאה ,וסיק םוצ ףּכיּת ןעּבירשעג רע טָאה טרָאד ןופ
 יװ ןוא ,קלָאפ ןופ םינונחּת ןוא תושקּב יד ,הדוהי:תוכלמ ןיא ןעטערטנײרַא ןייז
 .ןעדייס ,ץעזעג רעייז ןעטלַאה ןעלָאז ייז ,ןעדיא יד ןעזָאל טזומעג טָאה רע ױזַא

 טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעשנעמ יד ןוא דנַאל סָאד ןעכַאמ בורח טלָאװעג טָאה רע |
 .ָאד םעד ףױא רעפטנע סע'סויַאג .תוחילש ןייז ןערהיפסיוא טנָאקעג טינ רע
 טָאה רע ,טרהעקרעפ ;רעגילעזטייל ןייק ןעװעג טינ ןיטולחל זיא ףעירּב ןעגיז
 ןעיװעגסױרַא ךיז טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,טוט ן'טימ ץ'סוינָארטעּפ טעשַארטסעג
 .סױרַא זיא לַאפוצ ַא ךרוד רָאנ .ןעלהעפעּב ענייז ןערהיפסיוא ןיא גיסעלכַאנ ױזַא
  ףעירּב ןעגיָאד םעד טכַארּבעג ןעּבָאה סָאװ ,םיחולש יד זַא ,ױזַא ןעמוקעג
 ירד ןופ ךשמ ןיא םערוטש ַא ךרוד םי ץפיוא ןערָאװעג ןעטלַאהעגפיוא ןענייז
 -סע'סויַאג ןעגעװ הרושּב רעד םָקמ םיחולש ערעדנַא סָאװ טייצ רעד ןיא ,םישיזחז
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 ועד ןעמוקעּב סוינָארטעּפ טָאה ױזַא ןוא ,העיסנ עכילקילג ַא טַאהעג ןעּבָאה טוט
 ,ףירּב םעד רעדייא ,רעהירפ געט 27 טימ טױט ןעגעװ הרושּב רעד טימ ףעירּב

 ,אפוג םהיא .ןעגעק טדנעװעג ןעװעג זיא סָאװ

 ,לעטיּפאק רעטפלע
 ןעטצעל ם'גופ טוט רעד -- .ן'טּפירגַא וצ טוידוואלק רסיק ם'נופ ןעגנוהיצעּב יד

 ,סיקלאכ ןופ סודרוה ,רעדורּב ןייז ןופ ןוא

 :םעדכַאנ ,הרָאמ ןעמייהעג ַא ךרוד ןעמוקעגמוא זיא סויַאג יװ םעדכָאנ 1
 .עג זיא סָאװ ,ליח רעד טָאה ,םישדח 8 טימ רהָאי 3 טריגער טָאה רע יװ
 טַאנעס רעד רָאנ .ן'סוידואלק ןיורט ן'פיוא טצעזעגפיורַא ,םיור ןיא ןענַאטש
 ןוא סונינרוטַאס סויטנעס ןלוסנָאק יד ןופ גָאלשרָאפ ץ'טיול ,ןעּבעגעגרעּביא טָאה
 סָאװ ,ענָאיגעל יירד יד טדָאטש רעד ןופ הרימש יד ,סודנוקעט סוינָאּפמָאּפ
 םוילָאטיּפַאק ן'פיוא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה ,יירטעג םהיא ןעּבילּבעג ןענייז
 גירק ןערהיפ ֹוצ ,תוירזכַא סע'סויַאג טכַא ןיא גידנעמענ ,ןעסַאלשעּב טָאה ןוא
 -רעהירפ יד ןעלעטשנייַא רעדיװ רעדָא טפרַאדעּב טָאה ןעמ .ןסוידוַאלק ןעגעק
 -.,ןעשנעמ ַא גנומיטשּבָא ךרוד ןעּביילקסױא רעדָא ,גנונדרָא עשיטַאדקָאטסירַא עגיד
 - || = .חכולמ רעד וצ יואר זיא סָאװ

 ךיא רע ןוא ,םיור ןיא ןענופעג גילעפוצ סּפירגַא ךיז טָאה טלָאמעד .2
 רעגיּבלעזרעד ןיא ןוא ,גנוטַארעּב ַא ףיוא טַאנעס ם'נופ ןעדַאלעגנייַא ןערָאװעג
 רצ ידכּב ,םהיא ךָאנ טקישעג עמרַאזַאק רעד ןופ סוידוואלק ךיוא טָאה טייצ

 :ףענַאטשרעּפ טֹוג טָאה סָאװ ,סּפירגַא ,ןענעיד םהיא טעװ רע זַא ,ךיז ןרעכיזרעפ
 ,טהיא וצ קעװַא זיִא ,רסיק תמאּב ןיוש טכַאמ ןייז תמחמ זיא סוידוואלק זַא

 'וצ ידכּב ,טַאנעס םוצ הילש ןייז סלַא טקישעג םהיא .טָאה סוידוואלק ןוא
 טזָאלעג רע טָאה ,ןעליװ ןייז ןעגעק .רענעלּפ ענייז ןעטצעל םעד ןעסיװ ןעזָאל
 ײװ ֹזַא טקנוּפ ןוא ,ךיז טימ ןעגיוצעגטימ םהיא ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ,ןעגָאז
 . יא רעיײז טכַא ןיא ןעמענ וצ טינ גיטכיר רַאפ טינ רע טלַאה טייז ןייא ןופ
 םורָאװ .טרעכיזעג רַאפ קילג ןייז ןעטלַאה טינ ךיוא רע ליװ ױזַא ,טייקנעּבעגרעּב
 .תונּכס עסיוועג ךיז ןיא טָאה ,רסיק ַא רַאפ טכַאמעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד
 יו טינ ,טשריפ ַא יװ ,ןעריגער ֹוצ העד רעד ייּב טסעפ רע זיא ,סנעגירעּביא
 םינינע-הכולמ ייּב ןוא רסיק לעטיט ן'טימ ןעגונעגעּב ךיז רע טעװ ךיוא ; ןַאריט ַא
 ."טיג עבט יּפ.לע טלָאװ רע בוא ןוא .קלָאפ ןופ גנוניימ יד ןעגערפ רע טעװ
 .ַא ךיז ןעמענּבָארַא ףוס סע'סויַאג ןופ ךָאד רע ףרַאדעּב ,רעטוג ןייק ןעװעג
 יב ,ךיז ןעגיסעמ וצ רסומ

 :טָאה ןוא טַאנעס םעד ןעּבעגעגרעּביא סּפירגַא טָאה תוחילש יד ָאטָא 3
 ,טכער ערעייז ףיוא ןוא לייח ן'פיוא ךיז גידנעזָאלרעּפ ,זַא ,רעפטנע ןַא ןעמוקעּב
 -סיױא טָאה סוידװַאלק זַא .טפַאשטכענק רעד ןעּבעגרעטנוא טינ ךיז ייז ןעלעוו

 . טימ לָאמַא ךָאנ ןטסיױגַא טקישעג רע טָאה - ,רעפטנע ןעגיזָאד םעד טרעהעג
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 ,עגינעי יד ףליה ןהָא ןעזָאל טינ ןפוא םושּב טעװ רע זַא ,גנורעלקרע רעד

 ףמַאק םוצ טגיטיונעג זיא רע רָאנ ,ןייז וצ יירטעג םהיא ןערעװש ןעלעוו סָאװ

 רָאג .ןעטיירטש טלָאװעג טינ ןפוא םושּב טָאה רע ןעמעװ טימ ,יד ןעגעק

 -וצ ךיז ּואװ ,טדָאטש ן'צוח ץַאלּפ ַא ןעמיטשעּב ןעמ זומ ,סנעגירעּביא ,רעהירפ

 יד טימ ןעקעלפרעפ וצ דניזַא ןעװעג ךָאד טלָאװס םורָאװ ; ןעפערטוצפיונ

 םעד רעּביא טדָאטשנערָאּבעג רעד ןופ רעמיטגילייה יד רעגריּב יד ןופ טולּב

 גנורעלקרע רעגיזָאד רעד ןעגעװ ךיוא .ןערָאטַאנעס יד ןופ סולשעּב ןעכילקילגמוא

 .טַאנעס םעד ןעװעג עידומ סּפירגַא טָאה

 ןיפיוא ןעגַאטשעג זיא סָאװ ,ןעטַאד' ָא ! יד ןופ רענייא טָאה טלָאמעד 4

 ּבעילוצ !םירבח, :ןעפורעגסיוא ןוא זרעװש ןייז ןעגױצעגסױרַא ,דצ סטַאנעס

 ,םיבורק ערעזנוא טימ ןעפמעק ןוא רעדירּב עועזנוא ןע'גרה רימ ןעלָאז עשז סָאװ

 ןעמ סָאװ ,לשומ ַא רימ .ןעּבָאה םהיא ןיא סָאװ ,ץסוידוואלק רַאפ ןעטלַאה סָאװ

 עגילייה ךרוד ךָאד ןעניז רימ !ןעגָאזכָאנ טינ סטכעלש ןייק םהיא ןָאק

 ןעטערטסױרַא ןעפרַאדעּב רימ ןעמעװ ןעגעק ,יד טימ ןעדנוּברעפ ןע'תובייחתה

 סױרַא דניװשעג רע זיא רעטרעװ יד טָא ךָאנ ."דנעה יד ןיא רהעוועג טימ

 עגירעּביא עלַא ךיז ךָאנ ןעגיוצעגטימ טָאה ןוא גנולמַאזרעפ רעד ןעטימ ןיא

 | ,ןעטַאדלָאס

 ןעקָארשרעד ןעװעג רעיצירטַאּפ יד ןענייז קילּבנעגױא ןעטשרע םעד

 טַאהעג טינ ןעּבָאה יז זַא רעּבָא ;קעװַא ןענייז ןעטַאדלָאס יד סָאװ ,רעּבירעד

 יד ךָאנ קעװַא דלַאּב יז ןעניז ,ןעװעטַאר וצ ךיז ףױא געװ רעדנַא ןייק

 .נָא ךיז יז ןעּבָאה רעיומ.טדָאטש רעד רַאפ דלַאּב .ץסוידװַאלק וצ ןעטַאדלָאס

 רעיײז ןעכַאמ טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,עטנעפָאװעּב גנולײטּבָא ןַא טימ ןעּפָארטעג

 ,רעשרעה םעיינ רעײז רַאפ ןעלעטשנייַא ךיז ןעלעו ייז סָאװ ,םעדכרוד קילג

 טַאהעג ןעטלָאװ ןערָאטַאנעס יד ןוא .ןעדרעװש עזיולּב טימ ןעּפָאלעג ןענייז ןוא

 .סױרַא םעד ןעגעוו ןעגנַאגרעד טלָאװ סוידואלק רעדייא ךָאנ ,ףוס ןעטכעלשַא

 וצ דניװשעג קעװַא טינ טלָאװ טּפירגַא ּבױא ,ןעטַאדלָאס יד ןופ ןעטערט

 רעטסנרע רעד ןעגעװ ןעסיװ וצ םהיא ןעּבעגעג טינ טלָאװ ןוא ץסוידוװַאלק

 יסָאװ ןעטַאדלָאס עדליװ יד ןעטלַאהנייַא רע לָאז ,טגָאזעג רע טָאה ,רעדָא .עגַאל

 ןערהעװנָא טעװ רע רעדָא ,רעיצירטַאּפ יד רעּביא טנערָאצרעד קרַאטש ןענייז

 ,רּבדמ ַא רעּביא לשומ ַא ןייז ןוא ,ןיורט ןייז ןופ ןעלייז יד

 יד טליטשעגניַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה סוידואלק רָאנ יװ 5
 -ַאק ועד ןיא טַאנעס םעד ךילדניירפ ןעמונעגפיוא טָאה ,לייח ם'נופ גנוגערפיוא
 רעד רַאפ תונּברק ןעגניירּב וצ ידכּב ,קעװַא םהיא טימ ףּכיּת זיא ןוא עמרַאז
 ןעקנָאשעג רע טָאה ףױרעד דלַאּב .ןיורט םעד ןעגייטשעּב ןייז ייּב טײהטָאג
 ןעװעג ףיסומ ךָאנ טָאה ןוא ןעדייז ןייז ןופ ךיירגיניק עצנַאג סָאד ן'סּפירגַא
 ן'סודרוה ןעּבעגעג טָאה סוטסוגװַא סָאװ ,ןלֹוג ןוא אנוכרט ןעדנעגעג יד ֹוצרעד
 ..עּב רע טָאה קלָאפ םעד .סַאינַאזיל ןופ הלחנ ענעפורעגנָא ױזַא יד ךיוא ןוא
 טַאנעס םעד ןוא ,טקידע ןַא ךרוד הנּתמ רעֶגיזָאד רעד ןעגעװ טכַאמעג טנַאק
 ןוא ןעלװַאט ענרעּפוק ףיוא הנּתמ.רטש םעד ןעצירקוצסיוא ןעלהיופעּב רע טָאה
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 ,ץסודרוה רעדוָרּב סע'סּפירגַא ךיוא .םוילָאטיּפַאק ןיא ןעלווָאט יד ןעגײלוצקעװַא
 רע טָאה ,םעדייא ןייז ןעוועג ץעקינערעּב טימ ךודיש ןייז ךרוד ךיוא זיא סָאװ
 ,סיקלַאכ ךיירגיניק סָאד הנתמ ַא רַאפ ןעּבעגעג

 עסיורג ן'סּפירגַא ייּב ןעּבילקעגנָא ךיז ןעּבָאה טיּבעג ןעסיורג ַאזַא ןופ 6
 .ענרעטנוא עדנעטיידעּב ףיוא דלעג יד טכיורּברעפ טָאה רע ןוא ,רעמיטכייר
 .רַאטש עכלעזַא טימ םילשורי ןעלגנירוצמורַא ןעּבױהעגנָא רע טָאה ױזַא .ןעגנומ
 .סגנורעגעלעּב יד ןעטלָאװ ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןעטלָאװ ייז ּבױא זַא ,ןרעיומ עק
 ןינב רעד רעדיײא רָאנ .טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק רעמיור יד ןופ ןעטײּברַא
 יװ םעדכָאנ ,אירסיק ןיא ןעּברָאטשעג סּפירגַא זיא ,ןערָאװעג טגידנעעג זיא
 ןעזָאלעג טָאה רע .ךרַארטעט רהָאי 3 ןֹוא גינעק רהָאי יירד ןעװעג זיא רע
 .ערעּב :סָארּפיק יורפ ןייז ןופ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעטכעט יירד ךיז ךָאנ
 .רעטומ רענעגייא רעד ןופ ןסּפירגַא ןהוז ןייא ןוא ,אליזורד ןוא םירמ ,עקינ
 .עג לָאמַא רעדיוװ סוידוואלק טָאה ,גנוי ךָאנ ןעועג זיא רעטצעל רעד יװ תויה
 .ָאטַארוק סלַא ןיהַא טקישעג טָאה ןוא ץניװָארּפ ַא רַאפ ךיירגיניק סָאד טכַאמ
 רעטנוא סָאװ ,ץ'רדנסּכלַא סוירעּביט ךָאנרעד ןוא ץסודַאפ סויּפסוק טשרעוצ ןער
 טינ ןעּבָאה יז תמחמ ,גיהור ןעטלַאהעג ךיז קלָאפ סָאד טָאה הלשממ רעיײז
 . סודרוה ךיוא ןעּברָאטשעג זיא ףיורעד דלַאּב .םיגהנמ עשימייה ענייז טרהירעגנָא
 .ורּב ןייז ,ן'עקינערעּב ןופ ךיז ךָאנ ןעזָאלעג טָאה ןוא סיקלַאכ ןופ גינעק רעד
 לוּבוּתסירַא ןהוז ַא ןוא סונקרוה ןוא סונַאיקינערעּב ןהיז ייווצ ,רעטכָאט סרעד
 ןעמָאנ ץטימ ,רעדורּב רעדנַא ןַא סע'סּפירגַא .םירמ יורפ רעטשרע ןייז ןופ
 .ַא טזָאלעגרעּביא טָאה ןוא שנעמ-טַאװירּפ סלַא ןעּברָאטשעג זיא ,לוּבוּתסירַא
 | ,עּפַאטָאי רעטכָאט

 ןופ ןהיז יד ,טנָאמרעד ןעּבױא ןיש זיא סע יװ ,ןעװעג ןענייז סָאד
 ,ץרדנסּכלַא רעדורּב ןייז ךיוא יװ ,ןעטצעל םעד .ץלוּבוּתסירַא ןהוז סע'סודרוה
 .עג זיא רע םגה ןוא ,םירמ יורפ ןייז ןופ טַאהעג ,טסואועּב יװ ,סודרוה טָאה
 .עגרעּביא ןעדייּב יז רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,רעטָאּפ רעכילּבײל רעייז ןעוו
 טשרעהעג יז ןעּכָאה ,רעדניק ס'רדנסּכלַא וצ ךייש זיא סָאװ .ןוילּת םוצ ןעּבעג
 / ,ןעינעמרַא-סיורג ןיא

 ,לעטיּפאק רעטפלעווצ
 ,הדוחי.תוכלמ רעביא רעטלַאװרעפ סלַא סקילעפ -- .ןעטייצ סע'סונַאמוק ןיא ןעהורמוא

 טָאה ,סיקלַאכ רעּביא טגיטלעוועג טָאה סָאװ ,ן'סודרוה ןופ טוט ן'כָאנ 1
 םעד רעּביא ,ן'סּפירגא ןעגנוי םעד ,קינעמילּפ ןייז טלעטשעגקעװַא .םוידוואלק
 .רעּביא זיא ץניװָארּפ רעד ןופ גנוטלַאװרעפ יד ןוא ,ךיירגיניק סמענעּברָאטשרעּפ
 ףיז ןעּבָאה ןעטייצ סנעטצעל םעד ןיא ,ן'סונַאמוק וצ ץרדנסּכלַא ןופ ןעגנַאגעג
 ךס ַא ןעמוקעגמוא ןענייז יז קנַאדַא סָאװ ,ןעהורמוא ןעּבױהעגנָא לָאמַא רעדיװ
 .וצ םילשורי ןיא ןעּבײלקפיונוצ ךיז טגעלפ קלָאפ סָאד תעשּב םורָאװ .ןעדיא
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 רעּביא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא ,טיורּב ןעטרעייזעג.טינ םעד ןופ בוט-םוי ן'בעיל

 ןעּבָאה ללכּב ןוא ,עטרָאהָאק עשימיור ַא שדקמה-תיּב ןופ ײרעלַאג.ןעלייז רעד

 בָא עשירעטילימ ַא ךַאװ רעד ףיוא ןעלעטש וצ ןעװעג גהונ ךיז רעמיור יד

 ןעכערּבסױא טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,תודירמ יד ןעקירדרעטנוא וצ ידכב ,גנולייט

 | .עסַאמ רענעּבילקעגפיונוצ רעד ןעשיווצ

 לעטנַאמ ןייז ןעּביוהעגפיוא ןעטַאדלָאס יד ןופ רענייא טָאה לָאמ ןייא

 . צסַאמ יד .ןעדיא יד ןעגעקטנַא העונּת ע'סואימ ַא טכַאמעג טָאה ןוא ךיוהרעד ןיא

 סורג סימ ן'סונַאמוק ייּב טרעדָאפעג טָאה ןוא סעּכ ןיא קרַאטש ןײרַא זיא

 ןוא ּפעקציה עגינייא ,רהעמ ךָאנ ; טַאדלָאס םעד ןעפָארטשעּב לָאז רע ,יירשעג

 ףּכיּת ןיוש ןענייז ,הדירמ ַא וצ הטונ גידנעטש זיא סָאװ ,קלָאפ ןופ לייט רענעי

 עג ןוא רענייטש ןעּבילקעגפיונוצ ןעּבָאה ,לַאפנָא ןַא ןעכַאמ וצ ןעטָארטעגוצ

 רַאפ טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,סונַאמוק .ןעטַאדלַאס יד ףיוא טימרעד ןעפרָאװ

 ןעטערטסױרַא ףֹּכיּת ןעסייהעג וליפא טָאה ,קלָאפ ןעצנַאג םעד דצמ לַאפנָא ןַא

 יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענייז ענעי זַא .עטנעּפָאװעּב.רעװש גנולײטּבָא עצנַאג ַא

 דניװשעג ןעניײז יז זַא ױזַא ,קערש ַא טּפַאחעגנָא ןעדיא יד טָאה ,סעײרעלַאג

 רָאנ .טדָאטש ןיא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןוא שדקמה-תיּב ןופ ןעפָאלעגסױרַא

 זַא ,שינעקיטש עגיד'ארומ ַאזַא ןערָאװעג ןעגנַאגסױרַא יד ייב זיא םעדכרוד

 ױזַא .טקיטשרעד ןוא ןעטערטעצ ןערָאװעג ןענייז ןעשנעמ 0 ןופ רהעמ

 ,קלָאפ ןעצנַאג ם'נופ רעיורט ןיא בוט-םוי ןופ דיירפ יד ןערָאװעג ןעטיברעפ זיא

 .ןעגָאלק ןוא רעמָאי ןופ טכליהעג טָאה ּבוטש עכילטיא ןוא

 .הלזג ַא קנַאד ַא ןעהורמוא ןעכַארּבעגסױא רעדיוו ןענייז םעדכָאנ דלַאּב 2

 יעיד ַא סרסיק םעד ףיוא רעּבױר ןעלַאפעגנָא ןענייז ןורוח-תיּב ןופ געוו ץפיוא

 ,קעּפעג עצנַאג יד טּבױרעגּבָא םהיא ייּב ןעּבָאה ןוא סונַאפעטס ןעמָאנ ןטימ רענ

 .ײטּבָא-רעטילימ טקישעגסױרַא סונַאמוק סָאה ףֹּכיּת .ןעװעג זיא םהיא ייּב סָאװ

 רענױאװנייַא יד ךיז וצ ןעגניירּב ןוא ןעמענ ןעגנַאפעג טזָאלעג טָאה ,ןעגנול

 יד ןעּבָאה יז סָאװרַאפ ,ןעפרָאװעגרָאפ ייז טָאה ןוא רעפרעד עשינכש יד ןופ

 טַאדלָאס ַא טָאה טייהנעגעלעג רעד ייּב .טּפַאעג ןוא טגָאיעגכַאנ טינ רעּביױר

 ירעייפ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ןוא ןעסירעצ סע טָאה ןוא הרות.רפס א ןענופעג

 עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ ,ןערָאװעג טגערעגפיוא װזַא ןעדִיא יד ןעגייז רעּבירעד

 גנוגערפיוא רעזעיגילער רעייז ןיא ןוא ,רעייפ ךרוד ןערָאװעג בורח טלָאװ דנַאל

 ,ןסונַאמוק וצ אירסיק ןייק ןעפיול טזָאלעג ןעטסכיג םוצ סָאװ ךיז ייז ןעּבָאה

 טַאהעג ןעמעלַא יז טלָאװ ןעמ יװ רעדָא ןעּבירטעג יז טלָאװ ףושּכַא יװ יױזַא

 טיג לָאז רע ,ץסונַאמוק ייּב ךיז ןעטעּבעג ןעּבָאה ייז ןוא .ןעכייצ ַא ןעּבעגעג

 טָאג טרעטסעלעג קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םעד טפָארטשעּבמֹוא ןעזַאל

 טעװ קלָאפ סָאד זַא ,ןענַאטשרעּפ טוג ץנַאג טָאה סָאװ ,סונַאמוק .הרוּת יד ןוא

 .ניירּב טזָאלעג טָאה ,ןעגידירפעּב טינ סע טעװ ןעמ ּבױא ,גיהור ןעּבילּב טינ

 ענייז ןופ ןעהייר יד ךרוד טָאּפַאשע םוצ םהיא ןערהיּפּבָא ןוא טַאדלָאס םעד ןעג

 | ,קעװַא ןעדיא יד ןענייז ףיורעד .רעגָאלקנָא
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 ןוא סילילג יד ןעשיװצ ץןתקולחמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעטעּפש 3
 ךיא ,ןורמוש ןופ לָאט ןעסיורג ןיא טגיל סָאװ ,ַאמעג ; ףרָאד םייּב .םינורמוש
 ןערהָאפעג ןעניז סָאװ ,ןעדיא יד ןופ רענייא ,ילילג ַא ןערָארעג טע'גרה'רעד
 ,םילילג ךס ַא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה םעד תמחמ .בוט.םוי ףיוא םילשורי ןייק
 ןופ ןעשנעמ עטס'בושח יד רעּבָא .םינורמוש יד טימ המחלמ ןעטלַאה וצ ידכּב
 .וק לָאז רע ,ןעטעצעג םהיא ןעּבָאה ןוא ץסונַאמוק וצ ןעמוקעג ןענייז ןורמוש
 רָאנ םורָאװ ;החיצר רעד ןופ רעוטפיוא יד ןעפָארטשעּב ןוא לילנ ןייק ןעמ
 ךיז עסַאמ יד ןעגניווצ ֹוצ ךילגעמ סע זיא ,טגָאזעג ייז ןעּבָאה ,ןפוא םעד ףיוא
 זיא סונַאמוק יװ תויה רָאנ ,המחלמ ַא ןופ ןעטיהרעפ ֹוצ ןוא ןהייגוצרעדנַאנופ
 יעגוצ טינ הליחּתכל רע טָאה רעּבירעד ,םינינע עגיטיונ טימ ןעמונרעפ ןעוועג
 םײהַא ךיז ןערהעקמוא רעטעּב יד טזָאלעג טָאה ןוא השקּב רעייז וצ ךיז טרעה
 ,טשינרָאג טימ

 ןעפורעגסױרַא םילשורי ןיא ךיוא טָאה החיצר רעד ןעגעװ העידי יד 4
 בוט.םוי םעד ןעפרָאװעג עסַאמ יד טָאה ףּכיּת ןוא ,גנוגערפיוא ענײמעגלַא ןא
 ןעגלָאפ וצ ןהָא ןוא רערהיפנָא ןהָא ןורמוש ןייק ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא
 .רהעפעג רעד ןופ ייז ןעטלַאהוצּבָא טסיילפעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עטסטלע ערעייז
 ,ןומה ם'נופ שארּב טלעטשעג ךיז ןעּבָאה סגעוורעטנוא .גנומענרעטנוא רעכיל
 ןוא יאנד ןופ ןהוז רעד רזעלא ,ּבױר וצ ןוא הדירמ וצ טּבערטשעג טָאה סָאװ
 .טנעהָאנ רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ףּכיּת ךיז ןעּבָאה ייז .רדנסּכלַא רעסיוועג ַא
 ..סיוא ןעּבָאה ןוא ,םינורמוש טניואוועג ןעּבָאה סע ואו ,אתּברקע דנעגעג רעטס
 יד ןעדנוצעגרעטנוא ןוא רעטלע ןופ דיישרעטנוא ןהָא ןעמעלַא טע'גרה'עג
 . רעפרעד

 -ייר גנולײטּבָא ןַא טימ אירסיק ןופ ןעטָארטעגסױרַא סונַאמוק זיא ָאד 5
 -עּב יד ףליה וצ ןעמוק וצ ידכּב ,רענעטסַאּבעס ןעפורעגנָא ןערעװ סָאװ ,רעט
 ןעשנעמ ס'רזעלא ןופ להָאצ עדנעטיידעּב ַא ןעגנַאפעג ןעמונעג טָאה ,עטקירד
 ,רעּבָא ןומה ןעגירעּביא םעד וצ .טע'גרה'רעד יז ןופ בור ןעטסערג םעד ןוא
 ,םינורמוש יד טימ גירק ןערהיפ וצ ידכּב ,םילשורי ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 .רעיורט ןיא ,םילשורי ןופ טײל עטסנעהעזעגנָא יד קעװַא דניוושעג ןענייז
 ךיז ןעלָאז יז ,ערָאװשעּב ןעּבָאה ןוא ,פעק יד ףוא ׁשַא טימ ןוא רעדיילק
 / ףעייז ךרוד םילשורי ןעגעק רעמיור יד ןעציירפיוא טינ ןוא ,םײהַא ןערהעקמוא
 ףױא ןעּבָאה תונמחר ייז ןעלָאז .םינורמוש יד ןופ המקנ ןעמענ וצ ןעּבערטש
 רעדניק ןוא רעּביײװ ענעגייא ערעייז ףיוא .,שדקמה-תיּב ן'פיוא ,דנַאלרעטָאפ רעייז
 רייר עגיזָאד יד .ילילג ןייא ןעגעוו ןופ ןָאק ןיא גנידצלַא ןעלעטשניײַא טינ ןוא
 ,,ןקגנאגעגרעדנַאנופ ךיז ןענייז ייז ןוא ,ןעדיא יד ףיוא טקריװעג ןעּבָאה

 טינ יז טעװ ןעמ זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה סָאװ ,יײז ןופ ךסַא רעּבָא
 ןערָאװעג ןענייז דלַאּב ןוא ;הסנרּפ ַא ײרעּבױר רעד ןופ טכַאמעג ןעּבָאה ,ןעּפַאח
 תמחמ .םוי לכּב םישעמ ,תודירמ וליפא ערעטסיירד יד ןעשיווצ ןוא ,ןעיײרעּבױר
 סוידימוא וצ רוצ ןייק קעװַא םינורמוש עטסכײרסולפנייַא יד ןענייז םעד
 לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא ןעּבָאה ןוא ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ םעד ,סוטַארדַאװק
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 ןענייז םינורמוש יד ץוח .דנַאל ןופ רעטסיװרעפ יד ןעגעק ןעלטימ ןעמעננָא
 םעד ,ןתנוי לודגןהֹּכ םעד טימ ןעדיא עטס'בושח יד ךיוא םהיא וצ ןעמוקעג
 ןעּבָאה ןעהורמוא טשרעוצ ןעפורעגסױרַא זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה ןוא ,ןנח ןופ ןהוז
 ם'ניא רָאנ ,ילילג םעד טע'גרה'רעד ןעּבָאה ייז סָאװ םעדכרוד ,םינורמוש יד
 .ָארטשעּב טלָאװעג טינ טָאה רע לייװ ,סונַאמוק גידלוש זיא גגַאג ןעגידרעטייוו
 .החיצר רעד ןופ רעוטפיוא יד ןעפ

 ,החטבה רעד ךרוד םידדצ עדייּב לייוורעד טגיהורעּב טָאה סוטַארדַאװק 6
 רעד ןיא ןעמוק טעװ רע רָאנ יװ ,ןעכוזרעטנוא יונעג גנידצלַא טעװ רע זַא
 ןעסייהעג רע טָאה ,הירסיק יא ןעמוקעג ףיורעד דלַאּב זיא רע זַא ןוא .דנעגעג
 ןעגנַאפעג ןעמונעג ייז טָאה סונַאמוק סָאװ ,םידרומ עלַא ץיירק ץפיוא ןעגנייהפיוא
 םינורמוש יד טָאה רע ואװ ,דול ןיק קעװַא רע זיא טרָאד ןופ .עגידעּבעל
 סָאװ ,ןעדיא ןהעצכַא ןעּפַאח טזָאלעג רע טָאה ףיורעד .טרעהעגסיוא לָאמַא ךָאנ
 ,המחלמ רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,טסיאוורעד ךיז טָאה רע יװ טול ,ןעּבָאה
 ךיוא יװ ,טײל עכײרסולפנייַא ערעדנַא ייווצ ןוא .קַאה ַא ךרוד ייז ןעטיוט ןוא
 ערעדנא ךָאנ ןוא ןנח ןהוז סנעטצעל םעד ןוא היננח ןוא ןתנוי םילודג םינהּכ יד
 םינורמוש עטסנעהעזעגנָא יד טימ םענייאניא טקישעגּבָא רע טָאה ,ןעדיא ע'בושח
 ץרעלעצ ןובירט םעד ןוא ץסונַאמוק ןעסייהעג רע טָאה ךָאנרעד .רסיק םוצ
 ןעגעוו ןֹוּבשחו ןיד ַא ן'סוידוואלק רַאפ ןעּבעגוצּבָא ידכּב ,םיור ןייק ןערהיפוצּבָא
 .עּב עגױָאד יד ןעּבעגעגסױרַא טָאה רע יװ םעדכָאנ .ןהעשעג זיא סָאװ ,םעד
 ךיז טָאה רע זַא ןוא ,םילשורי ןייק דול ןופ ןערהָאפעגּבָא רע זיא ,ןעלהעפ
 .עגמוא יד ןופ בוט:םוי םעד גיהור ץנַאג טרעייפ קלָאפ סָאד זַא ,טגייצרעּביא
 .איכיטנַא ןייק קירוצ טרהעקעגמוא ףּכיּת ךיז רע טָאה ,טיֹורּב עטרעייז

 ץסונַאמוק םיור ןיא טכַאמעג טָאה רסיק רעד סָאװ ,רעהרעפ םייּב 7
 .ָארטעגסױרַא קרַאטש זיא רע ןוא סּפירגַא ייּברעד ןעװעג זיא ,םינורמוש יד ןוא

 עגיטכעמ ךסַא טַאהעג ךיוא טָאה סונאמוק לייװ םורָאװ ,ןעדיא יד תבוטל ןעט
 ןוא גידלוש רַאפ םינורמוש יד טרעלקרעד רסיק רעד טָאה טצעלוצ ,םינלדּתש
 ןוא טייל עטס'בושח ערעייז ןופ ןעיירד טוט טימ ןעּפָארטשעּב ןעסייהעג טָאה
 !עטדימשעג ַא טקישעגּבָא רע טָאה רעדיװ ץרעלעצ .טקישרעפ רע טָאה ץ'סונַאמוק
 ,ןעגינייּפ םוצ ןעדיא יד ןעּבעגרעּביא טפרַאדעּב םהיא טָאה ןעמ ואוו ,םילשורי ןייק
 ,ּפַאק יד ןעקַאהּבָארַא ךָאנרעד ןוא טדָאטש ן'רעּביא ןעּפעלש

 ץרַאפ סקילעפ רעדורּב סע'סַאלַאּפ טמיטשעּב רסיק רעד טָאה ךָאנרעד 8

 רע טָאה ץסּפירגַא .ַאערעּפ ןוא ןורמוש ,לילג ,הדוהי רעּביא רעטלַאװרעפ

 .עג םהיא טָאה רע -- ךיירגיניק ןרעסערג ַא ןיא סיקלַאכ ןופ טרהיפעגרעּבירַא
 ;ןלוג ןוא ןשּב ,אנוכרט ,טסייה סָאד ,עיכרַארטעט ענעזעוועג סע'סוּפיליפ ןעּבעג
 ,טיּבעג טענעזעװעג סע'סורַאװ ןוא הלחנ סע'סַאינַאזיל ןעװעג ףיסומ רע טָאה ךיוא

 ןעּברָאטשעג זיא געט 0 ןוא םישדח 8 רהָאי 13 ןופ גנוריגער ַא ךָאנ
 רע ןעמעוװ ,ןע'נורינ שרוי-ןיורק סלַא ןעזָאלעג טָאה ןוא סוידווַאלק רסיק רעד
 ,ַאניּפירגַא יורפ ןייז ןופ ףושּכישעמ יד ןוא סעגירטניא יד רעּביא טמיטשעּב טָאה
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 ןהוז ןעכילּבײל ַא ַאנילַאסעמ יורפ רעגידרעהירפ ןייז ןופ טַאהעג טָאה רע םגה
 הנותח רע טָאה ,ַאנילַאסעמ ןופ ךיוא ,ַאיװַאטקָא רעטכָאט ןייז .ן'סוקינַאטירּב
 ןעמָאנ ן'טימ רעטכָאט ַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה םעד ץוח .ןע'נורינ טימ טכַאמעג
 | | ,ַאניטעּפ ןופ ַאינָאטנַא

 .לעטיּפאק רעטנהעציירד
 .-- ,םירצמ ןופ איבנ רעשלאפ רעד ןוא רעיראקיס יד -- .סקילעפ ןוא סּפירגַא ,ןוריג

 .ירסיק ןיא ןעהורנוא

 רעד ןעגעק ךיז טלעטשעגנעגעקטנַא ןוא טגידניזעג טָאה ןורינ ױזַא יװ 1
 רדסּכ טָאה רע ױזַא יװ ,םוטכייר ןוא קילג ןייז ךרוד ט'רוּכש'רעפ ,החגשה
 תוירזכַא ןייז ױזַא יװ ,רעטומ ןייז ןוא יורפ ןייז ,רעדורּב ןייז טע'גרה'עגסיוא
 רע ױזַא יװ ןוא ןעשנעמ עטסלעדייא יד ןעגעק ךָאנרעד טדנעוװעג ךיז טָאה
 ךיא ןוא ענהיּב רעד ףיוא ךיז ןעזָאלעגקעװַא תעגושמ ןייז ןיא ףוס.לּכ.ףוס טָאה
 גנַאל ןופ ןענייז סָאד תמחמ , ןערהירעּב טינ ךיא לעװ ץלַא סָאד -- ,רעטַאעט
 ןענייז סָאװ ,םישעמ יד וצ ךיילג ןעדנעװ ךימ לעװ ךיא .. ןעכַאז עטסואוועּב
 | ,גנוריגער ןייז ןופ טיצ רעד ןיא ןעדיא יד ייּב ןהעשעג

 ,ץלוּבוּתסירַא טמיטשעּב רע טָאה ןעינעמרַא ןיילק ןופ גינעק ַא רַאפ 2
 רעיפ ךָאנ ןעּבעגעגוצ רע טָאה ךיירגיניק סע'ּפירגַא וצ ןוא ,ןהוז סע'סודרוה
 אירבט ןוא איכירט ,ַאערעּפ ןיא סַאילוי ןוא הליבא :הביבס רעיײז טימ טדעטש
 טלעטשעגרעטנורַא רע טָאה הדוהי דנַאל ןופ לייט ןעגירעּביא םעד .לילג ןיא
 ןעמונעג טָאה סקילעפ ,ץסקילעפ רָאטַארוקָארּפ ם'נופ הלשממ רעד רעטנוא
 ןיא דנַאל סָאד טסיװרעפ טָאה סָאװ ,רזעלא ןַאמטּפיױה.רעּבױר םעד ןעגנַאפעג
 יז טָאה ןוא ,םירבח ענייז ןופ ךס ַא טימ םענייאניא ,רהָאי גיצנַאװצ ןופ ךשמ
 ןעציירק ףױא ןעגנייהפיוא ןעסייהעג רע טָאה רעטײװ .םיור ןייק טקישעגּבָא
 -עג ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב ךס ַא טוט טימ ןעפָארטשעּב ךיוא ןוא רעּבױר ךס ַא
 | ,ייז טימ תהא די טכַאמעג טַאה

 ןערָאװעג טגיניירעגסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא זיא דנַאל סָאד יװ םעדכָאנ 3

 ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטידנַאּב ןימ רעדנַא ןַא םילשורי ןיא ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה
 ןעלעה ןעטימ ןיא תוחיצר ןוטּבָא .ןעגעלפ ייז .(ןוקירקיס) (1 רעירַאקיס ןעפורעג

 .םימי ןיא סרעדנוזעּב ןעשימנײרַא ךיז ןעגעלפ ,טדָאטש ןעטימ ןיא ןוא גָאט |
 ,ןעלַאשזניק עניילק טימ רענגעג ערעייז ןעכעטשרעד ןּוא קלָאפ ןעשיווצ םיבוט
 תונּברק ערעייז זַא ןוא .רעדיילק ערעייז רעננוא ןעגָארטעג ןעּבָאה יז סָאװ
 םענייאניא רעדרעמ יד ןעגעלפ טלָאמעד ,דרע רעד ףיוא ןעלַאפרעדינַא ןעגעלפ
 ןעגיהור םעד טָא רעּביא ןוא ,סעּכ רעייז ןעזײװסױרַא קלָאּפ (ןעצנַאג ן'טימ

 "אקיס , רעדא ןעדרעװש עצרוק ערעײז טול ןעסייהעג יז ןעּבאה רעירַאקיס (}
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 ;רעטשרע רעד ,ןעּפַאח טנַאקעג טינ ןפוא םושּב יז ןעמ טָאה ןרעייז רהיפפיוא
 ףעטעּפש ןוא ,ןתנוי לודג-:ןהּכ רעד ןעװעג זיא ,ןעכָאטשרעד ןעּבָאה ייז ןעמעוו

 רעד זַא ױזַא ,גָאט וצ גָאט ןופ תוחיצר רהעמ ץלַא ןעּבילקעגנָא ךיז ןעּבָאה ֹוצ !
 ןעלַאפוצ.סקילגמוא יד רעדייא ,המיא ערעסערג ַא ןעפרָאװעג טָאה ייז רַאפ דחּפ
 טלהיפעג טינ רענייק ךיז טָאה ,טכַאלש ַא ןיא יװ ױזַא טקנוּפ םורָאװ ,אפוג
 ןייז דשוח ןעמ טגעלפ ןעמעלַא .קילּבנעגױא ןייא וליפא ןעּבעל ןייז טימ רעכיז
 יז טגעלפ ןעמ סָאװ ,דניירפ עטוג ןעיורטעג טינ וליפא טגעלפ ןעמ ,דנייפ רַאפ
 .נעטש ןענייז ,טייקגיטכיזרָאפ רעצנַאג רעד ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ .ןענעגעגעּב
 ןופ טייקנילפ יד ןעװעג זיא סיורג ױזַא -- תוחיצר עיינ ץלַא ןעמוקעגרָאפ גיד
 ,ןעטלַאהעּב וצ ךיז ןענַאטשרעּפ יז ןעּבָאה גיצנוק ױזַא ןוא ןעטידנַאּב יד

 א ךָאנ ןעמוקעגפיוא זיא רעירַאקיס יד טימ טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 4
 ירענייר וליפא ןעװעג ןענייז דנעה ערעייז סָאװ ,ןעשנעמ ענעּברַאדרעּפ עדנַאּב
 סָאװ ןוא ,רעירַאקיס יד ייּב יװ ,ערעגרע ךָאנ ןעװעג ןענייז תונװּכ ערעייז רָאנ
 טדָאטש רעד ןופ קילג םעד טכַאמעג בורח יײז ןופ רעגיצניװ טינ ןעּבָאה
 ןַא טימ ןעּבָאה סָאװ ,רערַאנּבָא ןוא רערהיפרעפ ןעוועג ןענייז סָאד ,םילשורי
 וצ ןוא שינערהעקרעּביא ןַא וצ טּבערטשעג ,טקישעג ייז טָאה טָאג זַא ,דיירסיוא
 :סעיזַאטנַאפ עזעיגילער קלָאפ טייּב ןעקעװרעד וצ טכוזעג ןעּבָאה ןוא הדירמ ַא
 טדערעגנַייַא ןעּבָאה ןוא רּבדמ רעד ןיא קלָאפ סָאד ןערַאנסױרַא ןעגעלפ ייז
 ןיז ןעגעװ הרושּב יד םהיא ןעגָאזנָא טש'רמולּכ טָאג טעװ טרָאד זַא ,םהיא
 יעג עגיזָאד יד ןיא ןענופעגנייֵא טָאה סָאװ ,סקילעפ ,םיתפומ ךרוד גנוזיילסיוא
 ןומה ַא יז ןעגעק טקישעגסױרַא טָאה ,הדירמ ַא ןופ ךעלדנרעק יד ןעשינעהעש
 ,טע'גרה'עגסיוא ןעשנעמ ךס ַא ןעּבָאה סָאװ ,קלאפסופ , ןופ יירעטייר

 .םירצמ ןופ איבנ רעד ןעוועג זיא ןעדיא יד רַאפ הרצ ערעגרע ןַא ךָאנ 5
 לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,יאמר ַא הדוהי דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא סע
 יז טימ .עטרַאנעגּבָא 30000 ךרע'נַא ךיז םורַא ןעּבילקעגפיונוצ ןוא איבנ ַא ןופ
 טנעכערעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,םיתיזה.רה םוצ רּבדמ ןופ ןעמוקעג רע זיא
 .ײּב טנעכערעג רע טָאה רעטייוו ,םילשורי ןיא ןעגנירדוצגיײרַא דלַאװעגרעּביא
 יײּברעד ןוא ,קלָאפ ןופ לשומ רעד ןערעװ ןוא לייה ןעשימיור םעד ןעמוקוצ
 ,ךַאװּבײל סלַא גנומענרעטנוא ןייז ןופ םירבח יד ןעכיורבעג טלָאװעג רע טָאה
 .סֹרַא זיא רע סָאװ םעדכרוד ,ןַאלּפ םעד טכַאמעג טשינוצ טָאה סקילעפ רָאנ
 'טציטשרעטנוא ,עטנעּפַאװעּב-רעװש עשימיור טימ יאמר םעד ןעגעק ןעטָארטעג
 ,גנוגידייטרעפ רעד ןיא לײטנַא ןַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןעצנַאג ם'נופ
 עטנעהָאנ ענייז טימ רעטּפיגע רעד זיא טכַאלש רעד ןופ ּבױהנָא ץ'כָאנ דלַאּב
 ךענייז רעגנייהנָא ענייז ןופ בור רעטסערג רעד ןוא ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא םירבח
 רעד .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעלַאפעגנײרַא רעדָא ןערָאװעג טעגרה'רעד רעדָא
 .יַּפ ךיז ןעטלַאהעּב וצ טכוזעג טָאה רעכילטיא ןוא ,טײרּפשעצ ךיז טָאה טשער
 ,םייהרעד ןיא ךיז

 ןעכָארּבעגסױא ןיוש זיא ,ןערָאװעג טגיטייזעּב הרצ יד זיא םיוק רָאנ 6
 :םיאמר יד .רעּפרעק ןעקנַארק ַא ףיוא גנודניצטנע ןַא יװ ױזַא טקנוּפ ,ערעדנַא ןַא
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 ךס ַא טדערעגנייא ןעּבָאה ,ןעּבילקעגפיונוצ טציא ךיז ןעּבָאה רעּבױר יד ןוא
 טָאה סע רעװ .ףמַאקײטגנואיירפעּב םוצ ייז טציירעגפיוא ןוא הדירמ ַא וצ ןעדיא
 טימ טעשַארטסעג יז ןעּבָאה םעד ,טּפַאשרעהרעּבױא עשימיור יד טנעקרענָא
 ףױרַא ךיז ףיוא ןעמענ סָאװ יד זַא ,טגָאזעגסױרַא יז ןעּבָאה ןפָא ןוא ,טױט
 וצ ןערהיפ דלַאװעג רעּביא ןעמ ןוומ ייז ,טפַאשטכענק יד ןעליו ןעטוג ץטימ
 ,דנַאל ןירעּביא טײרּפשעגרעדנַאנופ ךיז יז ןעּבָאה ןעגנולײטּבָא ןיא  .טייהיירפ
 :רעפ ןוא םיִּתּב-ילעּב יד טױטעג ,םיריבג יד ןופ סנעגיא םעד טּבױרעּב ןּבָאה
 ןופ ןעדייל טזומעג טָאה הדוהי דנַאל עצנַאג סָאד זַא יוזַא ,רעפרעד יד טנערּב
 .רַאטש ץלַא טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה המחלמ יד ןוא סנעכערּברעפ ערעייז
 ,גָאט וצ גָאט ןופ רעק

 טרָאד :הירסיק ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז ןימ רעדנַא ןַא ןופ ןעהורמוא 7
 ערעייז טימ טדָאטש ןופ רעניואוונייא עשיריס יד ןעשיווצ תקולחמ ַא סױרַא זיא
 ןייז וצ טרעהעג טדָאטש יד זַא ,טע'נעט'עג ןעּבָאה ןעדיא יד ,םינכש עשידיא
 טייז רעייז ןופ רעיריס יד .סודרוה גינעק רעד ,דיא ַא יז טָאה טיוּבעג םורָאװ

 טרָאפ רָאנ ,הירסיק טעדנירגעג טָאה דיא ַא זַא ,ןעװעג הדומ עקַאט ןעּבָאה
 בױא םורָאװ :ןעכירג יד וצ טרעהעג טדָאטש יד זַא ,טע'נעט'עג יז ןעּבָאה
 טיג רהיא ןיא רע טלָאװ ,ןעדיא רַאפ טמיטשעּב טַאהעג יז טלָאװ סודרוה
 .ַאנופ ךיז טָאה רעּבירעד .סעוטַאטס ןייק ןוא ןעלּפמעט ןייק טלעטשעגקעװַא
 ,קרַאטש ױזַא ןערָאװעג סעּכ רעד יא ףוסל ןוא ,תקולחמ יד טרעקַאלפעגרעד
 ןענייז ןייא.גָאט סױא.גָאט ןוא ,רהעװעג יד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ זַא
 םורָאװ .םידדצ עדייּב ןופ ןעשנעמ עטסגיטומ יד טיירטש ןיא ןעטָארטעגסױרַא
 .לַאהנייַא רהעמ טנָאקעג טינ ןעדיא יד ןופ עטסטלע יד ןעּבָאה טייז ןייא ןופ
 יד ןעּבָאה טיײז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,עדניימעג רעייז ןופ ּפעקציה יד ןעט
 רעגיטומ ךיז ןעזײװסױרַא ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,סואימ רַאפ ןעטלַאהעג ןעכירג
 ןעועג ןעדיא יד ןענייז טפַארק-רעּפרעק ןוא םוטכייר רעייז וצ עגונּב ;ייז רַאפ
 ,םעד ךרוד יז רַאפ רעקרַאטש ןעװעג ןענייז ןעכירג יד רעּבָא ,עטשרע יד
 שנופ לייט רעטסערג רעד םורָאװ ;ליײח רעד ןעטלַאהעג טָאה ייז רַאפ סָאװ
 סָאװ ,רעיריס ןופ ןענַאטשעּב זיא ,ןענַאטשעג זיא טרָאד סָאװ ,לייח ןעשימיור
 /  עכירג יד ףליה וצ ןעמוק ֹוצ טיירג ןעוועג ןענייז

 ןעקיטשרעד וצ הימ יד ןעּבעגעג ךיז ןערידנַאמָאק יד ןעּבָאה סנעגירעּביא
 . ןעמענטסעפ יז ןעגעלפ לָאמ סכילטיא ןוא ,ּבױהנָא רעייז ןיא ךָאנ ןעהורנוא יד
 טימ ןוא תוקלמ טימ יז ןעפָארטשעּב ןוא םידדצ עדייּב ןופ רעטיירטש יד
 טגיהורעּב טינ סָאװ יד אל טָאה עטריטסערַא יד ןופ לרוג רעד 'רָאנ ,הסיפּת
 רהעמ ךָאנ יײז טָאה רע ,אּברדַא ,רָאנ ,עגירעּביא יד ןעקַארשעגנייַא רעדָא
 | ,הדירמ ַא וצ טציירעגפיוא ןוא סעּכ ןיא טכַארּבעגנײרַא

 סקילעפ ךיז טָאה ,רעגיז ןעּבילּבעג לָאמ ןייא ןענייז ןעדיא יד יװ םעדכָאנ
 .קירוצ ךיז ןעסייהעג יז סעקנושַארטס טימ טָאה ןוא ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןעזיוועּב
 ,גנורעדַאפ רעגיזָאד רעד ןעגלָאפ וצ טגָאזעגּבָא ךיז ןעּבָאה ייז זַא רָאנ ;ןעהיצ
 ךס ַא ןע'גרה'סיוא ,גנולײטּבָא עשירעטילימ ַא ןעטערטסױרַא ןעסייהעג רע טָאה
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 יד ןעּבָאה ,ףיורעד גידנעקוק טינ .סטוג-ןוא:ּבָאה רעייז ןעּביורסױא ןוא ןעדיא
 יד ןעּבילקעגסױא ףוס.לּכףוס טָאה סקילעפ זיּב ,טרעיודעג ץלַא ךָאנ םיכוסכס
 םיחולש סלַא טקישעגּבָא ייז טָאה ןוא םידדצ עדייּב ןופ ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא

 .ךיז ןע'נעטסיוא טפרַאדעּב יז ןעּבָאה להוטש.רעטכיר ןייז רַאּפ סָאװ ,ןע'נוריג וצ -

 ,.לעטיּפאק רעטנהעצרעפ
 רעטצעל רעד -- .סורָאלפ םויסעג ןוא סולַאג ,סוטסעפ ןערָאטַארוקָארּפ יד ןעגעוו

 ,המהלמ רעד וצ ןעדיא יד תוירזכַא ןייז ךרוד טביירט

 .עגנָא ףֹּכיּת טָאה ,רָאטַארוקָארּפ ןערָאװעג טציא זיא סָאװ ,סוטסעפ 1
 טזָאלעג טָאװ רע :הנידמ.תּכמ רענײמעגלַא רעד ןעגעק ןעלטימ עפרַאש ןעמונ
 להַאצ עדנעטיידעּב ַא ןעטױט ןוא רעּבױר יד ןופ לייט ןעטסערג םעד ןעּפַאח
 .רעפ ןייז טרהיפעג טָאה ,םהיא ךָאנ ןעװעג זיא סָאװ ,רעּבָא סוניּבלַא .ייז ןופ
 .דנעש ןייא ןייק ןעװעג טינ זיאס םורָאװ .טסייג רעדנַא ןַא ןיא רָאג גנוטלַאװ
 .ָצֹּב טָאה רע סָאװ יד אל ,ןָאטעג ןעּבָאה טינ יז לָאז רע סָאװ ,השעמ עכיל
 רעייז ןעשנעמ עטַאװירּפ ךס ַא ייּב טּבױרעגּבַא ,סעסַאק עכילטנעפע יד טע'בנג
 ךָאנ רע טָאה -- ,ןעגנולהָאצּבָא טימ קלָאפ עצנַאג סָאד טרעוװשעּב ןוא סנעגייא
 יז ןעּבָאה ןערָאטַארוקָארּפ עגידרעהירפ יד סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא טזָאלעגיירפ
 ערעיײז סָאװ ,דלעג.ףיוקסיוא רַאפ ,תולזג רַאפ הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא טַאהעג
 ,ןעלהָאצ טנָאקעג טינ ןעּבָאה סָאװ ,יד זיולּב ןוא ,ןעגָארטעגנײרַא ןעּבָאה םיבורק
 ,הסיפת ןיא רעכערּברעפ יװ ןעּבילּברעפ ןענייז

 רעד ןופ רעגניײהנָא יד ייּב טומ רעד ןעטקַאװעגסיױא רעדיוו זיא רעטציא
 ץסוניּבלַא ןעגיצעגרעּבירַא ןעּבָאה עכייר יד ; םילשורי ןיא שינערהעקרעּביא

 .םיוא םוצ ןעצעהפיוא טנַאקעג ןעּבָאה ייז זַא וזַא ,דחוׂש ךרוד דצ רעייז ףיוא
 יד זיא םהיא סָאװ םע-ומה רעד ןוא ,טייז ןייז ןופ רעטש ַא ןהָא דנַאטש
 טכַאמעג טָאה סָאװ ,דצ םעד ףױא ןעטלַאהעג טָאה ,ןעלעפעג טינ ללּכ הֹור
 ענעגייא ןַא ןעּבילקעגפיונוצ טָאה רעכערּברעפ רעכילטיא ,ן'סוניּבלַא טימ תחא-.די
 ןעמעלַא ןעשיװצ רעטשרע רעד ןעװעג זיא סוניּבלַא ןוא ,ךיז םֹורַא עדנַאּב
 רעגנייהְנָא ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,ןַאריט רעדָא ןַאמטּפױה-רעּבױר סלַא
 .טלעטשעג לדה-לידּב רעגריּב עלַא רע טָאה

 רעייז ןעגָאװצסױרַא טָאטשנָא זַא ,טײװ ױזַא וליפא ןעגנַאגרעד זיא'ס
 טגעװרעד טינ וליפא עט'לזגעּב יד ןעּבָאה ,ןייז טפרַאדעּב טָאה סע יװ ,ןרָאצ
 ,רעהַא זיּב טניושרעפ ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,יד זַא ןוא ,ליומ ַא ןענעפע וצ ךיז
 ףיוא יז טימ ךיז לָאז ןעמ ,ארומ סיוא ,הצור םעד טע'פנח'עג ךָאנ ןעּבָאה
 ױרפ ַא ןעדיר וצ ךיז טגעװרעד טינ רענייק טָאה ללכּב .ױזַא ןהייגעּב טינ
 ,ןַאריט ןייא ןופ טינ הלשממ יד ןעגָארטעגרעּבירַא גיהור טָאה ןעמ ןוא ,טרָאװ
 סָאװ ,ןעמיוז רעד ןערָאװעג טהײזעגנייֵא זיא טלָאמעד ,ןענַאריט ךס ַא ןופ רָאנ
 ,טדָאטש רעד ןופ ןּברוח רעד ןעסקַאװסױרַא טפרַאדעּב ןעכיג ןיא טָאה םהיא ןופ
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 "ףעטסומ ַא רַאפ ךָאנ ןעזיװעגסױרַא ךיז סוניּבלַא טָאה ןעגעווטסעדנופ ;2
 ףָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,סורָאלּפ סויסעג טימ ךיילגרעפ ןיא טייקגיטכערעג ןופ
 -ןעטסערג םעד ןָאטעגּבָא טָאה רעטשרעי רעד סָאװ ,טייצ רעד ןיא םורָאװ .םהיא
 "רעסיוועג ַא טימ ןוא דייהרענעטלַאהעּב תֹוחֹּפה לכל הלבנ-ישעמ ענייז ןופ לייט
 ץנַארפ ןוא יירפ סנעכערּברעפ ענייז ןעזיװעגסױרַא סויסעג טָאה ,טייקגיטכיזרָאפ
 ןייק רַאפ .ןעסיורג ןעלעװ טימרעד ךיז טלָאװ רע יװ ,קלָאפ ןעצנַאג ן'רַאפ
 טלָאװ רע יװ יֹזַא טקנוּפ ,טלעטשעגּבָא טינ ךיז רע טָאה החיצר ןוא הלזג
 תוירזכַא ןייז ןיא .ע'טּפשמ'רעפ ןעפָארטשעּב וצ ידכּב ,ןוילּת סלַא טקישעג ןעוועג
 טינ השוּב ןייק ןופ -- תֹועשר ןייז ןיא ,טסואועג טינ תונמחר ןייק ןופ רע טָאה
 רע יװ ױזַא ,רקש ןיא תמא םעד טהיירדרעפ טינ רענייק סָאה לָאמ ןייק ןוא
 .רעפ ענייז ןעכיירגרעד בעילוצ ןעלטימ ערענעּבירטעגכרוד טכַארטעגסױא רעֶדָא
 ןרעכײרעּב וצ ךיז יאדּכ רַאפ ןעטלַאהעג טינ טָאה רע ,ןעקעווצ עשירעכעדמ
 בורח ןוא טדעטש עצנַאג ט'לזגעּב טָאה רע ;םידיחי ןופ סטוגוא.ּבָאה ן'טימ
 טלָאװ ,טלהעפעגסיוא טינ טלָאװ ךס ןייק ,רהעמ ךָאג ,תולהק עצנַאג טכַאמעג
 לַּבַא ,ןע'לזג וצ יירפ טהייטש ןעכילטיא זַא ,דנַאל ןיא ןעפורסיוא טזָאלעג וע
 .ַאה ןעטיּבעג עצנַאג .ּבױר םינופ לייט ַא ןעמוקעּב ךיוא לָאז ,סורָאלּפ ,רע רָאנ
 ַא רָאג ןוא ,טייקגיריגטולּב ןייז ךרוד גנורעקלעפעּב רעייז ןערהָאװעגנָא ןעּב
 ןיא ןערָאװעג ןעֿפָאלטנַא ןענייז ןוא םייה סנרעטלע ערעייז ןעזָאלרעפ ןעּבָאה ךס
 ,ןעצניװַארּפ עדמערפ

 סָאװ ,ןעיריס ץניװָארּפ רעד ןיא ןעסעזעג זיא סולַאג סויטסיק ןמז לּכ 3
 םהיא וצ ןעקיש וצ טגעװרעד טינ ךיז רענייק סָאה ,טעטלַאװרעפ טָאה רע
 םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא רעּבָא ,ן'סורָאלפ ןעגָאלקרעפ וצ ידכּכ ,םיחולש
 ..םורַא םהיא ןעּבָאה ,(חסּפ) טיורּב עטרעייזעגמוא יד ןופ בוט-םוי ן'ִרַאפ ץרוק
 םינונחּת םהיא ןעטעּבעג ןוא ןעדיא ןָאילימ יירד ןופ רעגיצניװ טינ טלעגנירעג
 טימ ןוא ,קלָאפ ם'נופ עגַאל רעטכעלש רעד ףױא ןעּכָאה תונמחר לָאז רע
 .דנַאל ןופ הפגמ יד ןיא סורָאלּפ זַא ,ןעזיװעגנָא יז ןעּבָאה ןעיירשעג עכיוה
 :טרעפטנעעג טָאה ,ן'סויטסיק ןעצעג ייברעד ןענַאטשעג ןײלַא זיא סָאװ ,סורָאלּפ
 רעּבָא סויטסיק .ןעגנוגידלושעּב עלֶא יד ףיוא רעטכעלעג ןעגיד'הפצֹוח ַא טימ
 לָאז רע ,ןסורָאלּפ ףיוא ןעקריװ וצ גָאצ ן'כרוד קלָאפ סָאד טגיהורעּב טָאה
 .געלברעפ וצ םהיא ידכּב ,היכויטנַא ןייק קעװַא ןײלַא זיא ןוא ,רעסעּב ןערעוו
 הע יװ ױזַא רָאנ ;הירסיק זיּב טיילעּב םהיא סורָאלפ טָאה ,ןעגיוא יד ןעד
 ןעהיצוצנײרַא טכוזעג רע טָאה ,ןעדיא יד ףיוא סעּכ ןיא קרַאטש ןעװעג זיא
 וצ טנעכערעג רע טָאה ןײלַא םעדכרוד זיֹולּב סָאװ ,המחלמ רענעּפָא ןַא ןיא יז
 רע טָאה ,םולש ןעװעג זיא סע ןמז לּכ םורָאװ .םיער םישעמ ענייז ןעקעדרעפ
 םייּב ץרסמרעפ טינ םהיא ןעלָאז ןעדיא יד ,ןעּבָאה ארומ טפרַאדעּב גידנעטש
 .עג רע טָאה טלָאמעד ,גירק ַא  וצ זיּב טרהיפרעד טלָאװ רע ןעװ רעּבָא ; רסיק
 - טייקמאוקרעמפיוא יד ןעדנעווּבָא טעװ קילגמוא רעסיורג רעד זַא ,ןעּפָאה טנָאק
 - ,ערענעלק יד ןופ

 ןע'נורינ ייּב טלעוּפעג הירסיק ןופ ןעכירג יד ךיוא ןעּבָאה לייוורעד ,4 |
 ךעגייז ןוא ,טדָאטש ןופ םיּתּבילעּב יד רַאפ ןערָאװעג טנעקרענָא ןענייז יז זַא
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 . .הטלחה עגיױָאד יד ןעּבירשרעפ ןעװעג זיא סע ואוו ,טנעמוקָאד ןטימ ןעמֹוקעג
 ס'נורינ ןופ רהָאי ןעטפלעװצ ןיא המחלמ יד ןעּבױהעגגָא ךיז טָאה טימרעד
 .רייא שדה ןיא ,ןעגיניק סע'סּפירגַא ןופ רהָאי ןעטנהעצעּביז ןיא ןוא ןעריגער

 טינ יאדוא ןיא ,ןָאטעגנָא טָאה המחלמ יד סָאװ ,תורצ יד ןופ סיירג יד |
 .םורָאװ .רהיא וצ הּביס רעטסטנעהַאנ רעד טימ ךרע ןיא ןעכיילגרעפ וצ ןעוועג
 טרעהעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא לוש ַא טַאהעג ןעּבָאה הירסיק ןופ ןעדיא יד
 .ַאה לָאמַא ךַאנ ןוא לַאמ ןייא .טדָאטש רעד ןופ רענױאװניײַא ןעשיכירג ַא וצ
 . סָאװ חקמַא רַאפרעד ןעטָאּבעג ןֹוא ,ןעפיוקוצּבַא ץַאלּפ םעד טבורּפעג יז ןעּב
 תיּבה.לעּב רעד רָאנ .ןפרעד טרעװ ץתמא םעד ןעגיטשעגרעּבירַא טייװ זיא
 רע טָאה ןרעגרע וצ ייז ידכּב ראג ,גנַאלרעפ רעייז ףיוא טקוקעג טינ טָאה
 ןעטַאטשרַאװ טכַאמעג רע טָאה ייז ןיא סָאװ ,םינינּב ץַאלּפ ץפיוא טיוּבעגסױא
 רהייז ןוא רעלָאמש ַא זױלּב ןעּבילּבעגרעּביא זיא ןעדיא יד רַאפ זַא ױזַא
 וצ טבורּפעג ּפעקציה עגנוי עכילטע ןעּבָאה טשרעוצ .גנַאגנײרַא רעמעווקעּבמוא
 .לַאהעגנייֵא ןעמערוטש רעייז טָאה סורָאלפ זַא רעּבָא ;יוּב םעד ןערעדניהרעפ
 .ניצ רעד ךױא טרעהעג טָאה יז וצ סָאװ ,ןעדיא ערעכייר יד ןעּבַאה ,ןעט
 .ַאט טכַא ץסורָאלפ ןעטָאּב וצ יװ ,הצע רעדנַא ןייק ןענוטעג טינ ,ןגחֹוי רּכּוח
 טָאה ,דלעג יד ןעמוקעּב וצ ידכּב .יֹוּב םעד ןעטָאּברעפ לָאז רע ידכּב ,ןעטנעל
 דלעג יד ןעמוקעּב טָאה רע רָאנ יװ רעּבָא ;גנידצלַא ןוט וצ טגָאזעגוצ סורָאלפ
 ןעזָאלעג טָאה ןוא עטסַאּבעס ןייק הירסיק ןופ ןערהָאפעגּבָא רע זיא ,דנעה ענייז ןיא
 טלָאװ רע יװ יֹזַא ,ךיז ןעשיװצ ןעמוקכרוד ןײלַא ןעלָאז ייז ,םידדצ עדייּב
 .רהעװעג יד רַאפ ךיז ןעמענ וצ שינעּבױלרע יד ןעדיא יד טפיוקרעפ ןעּבָאה

 ןיא ןעװעג ןעניז ןעדיא יד תעשּב ,תּבש םוא ,גָאט ןרעדנַא םעד 5
 ,תקולחמ טַאהעג ּבעיל טָאה סָאװ ,הירסיק ןופ רענױאװנייַא ןַא רענייא טָאה ,לוש
 בירקמ טָאה ןוא ּפָאט ןעטרהעקעגמוא ןַא לוש ןיא גנַאגנײרַא ץ'רַאּפ טלעטשעגפיוא
 םורָאװ ;סעּכ ןיא גיד'ארומ טכַארּבעגנײרַא ןעדיא יד טָאה סָאד .ןעלגיופ ןעוועג
 ַא ײס ,ןעצעזעג ערעייז רַאפ גנוגידיילעּב ַא ייס ןהעזעגנייא ייז ןעּבָאה ןירעד
 ןעדיא ערעגיטכיזרָאפ ןוא עגיהור יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טרָא ץ'רַאפ האמוט

 ,גנוריגער רעד וצ לָאמ ַא ךָאנ ןעדנעװ ךיז ףרַאדעּב ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה
 רהעמ טנַאקעג טינ טײל עגנוי עגיטולּבסייה ןוא עכילטפַאשנעדייל יד ןעּבַאה

 .עג ןיוש זיא דגנּכש דצ רעד רָאנ .טײױטש םוצ הקושּת רעיײז ןעטלַאהנייַא
 -.טימ ןּברק םעד ןעגניירּב טזָאלעג ןעּבָאה ייז םורָאװ .ףמַאק םוצ טיירג ןענַאטש

 ,געלשעג ַא ןעּכױהעגנָא ףּכית ךיז טָאה ױזַא ןוא ,ןויּכ א

 טָאה רע סָאװ ,סודנוקוי יירעטייר רעשימיור רעד רעּביא ןַאמטּפױה רעד
 םעד ןעגָארטעגקעװַא טָאה ,הור ןעלעטשוצנייַא תוחילש יד ךיז ףיֹוא טַאהעג
 טָאה רע יװ תויה רָאנ .תקולחמ רעד וצ ףוסַא ןעכַאמ טבורּפעג ןוא ּפָאט
 רעּבירעד ,הירסיק ןופ רענױאװניײַא יד טימ ןעכַאמ טנָאקעג טינ טשינרָאג
 קעװַא ןענייז ןיא ס'הרות:ירפס ערעיײז ןעמונעג רעכיג סָאװ ןעדיא יד ןעּבָאה
 60 ןופ ךלהמ ַא ךיז טניפעג סָאװ ,בושי רעשידיא ַא ןיא סָאד ,אלוּברג ןייק
 עטס'בושח יד ןופ ףלעווצ ןוא ןנחוי ןעגייז טלָאמעד ,הירסיק ןופ טייוו סעידַאטס
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 .דעּב רעייז טקירדעגסיוא ןעּבָאה ,ן'סורָאלּפ וצ עטסַאּבעס ןייק קעװַא ןעדיא
 ,ףליה םהיא ייּב ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא השעמ רענעהעשעג רעד רעּביא גנורע
 טָאה רע רָאנ .ןעטנעלַאט טכַא יד ןעגעװ טנָאמרעד םהיא ייז ןעּבָאה ייּברעד
 ןעמונעגטימ ןעּבָאה ייז סָאװ רַאפ ,הסיפּת ןיא םיחולש יד ןעפרַאװנײרַא טזָאלעג
 ,אטח רעייז ןעװעג ןייז לָאז סָאד טָא -- ס'הרוּת-ירפס יד

 יד סעּכ ןיא טכַארּבעגנײרַא קרַאטש ןעּבָאה ןעשינעהעשעג יד ָאטָא 6
 .עגנייַא ךָאנ ןרָאצ רעייז ייז ןעּבָאה לייוורעד רָאנ ;םילשורי ןופ רעניואוונייא
 ,המחלמ רעד ןופ םַאלּפ יד ןעזָאלּבעגנָא ןויּכַא טימ טָאה סורָאלפ רָאנ .ןעטלַאה
 טקישעג טָאה רע םורָאװ .ןעגנודעג ןעװעג וצרעד דָארג טלָאװ רע יװ טקנוּפ
 ַאט ןעצעּביז ןעמענסױרַא טרָאד ןופ טזָאלעג טָאה ןוא שדקמה.תיּב ןופ רצוא ץ'כָאנ
 .עד .דלעג יד גיטיונ ןעּבָאה לָאז רסיק רעד זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא ןעטנעל
 .לַאװעג ןוא ןעיירשעג טימ ;ןערָאװעג טלעמוטעצ קלָאפ עצנַאג סָאד זיא רעּביר
 ס'רסיק םעד ןעפורעג ,שדקמה-תיּב םוצ ןעפיול טזָאלעג ךיז ףֹּכיּת רע טָאה ןעד
 עגינייא .עינַאריט סע'סורָאלפ ןופ ןעיירפעּב ייז לָאז רע ,ןעטעּבעג ןוא ןעמָאנ
 ןענייז ,ןעיירעלדיז עטסגרע יד םהיא ףיוא ןעירשעגסיוא ןעּבָאה ןומה םינוּפ
 .קילגמוא ,ןעמירָא ץ'רַאפ, הבדנ ַא טלעטעּבעג ןוא עקשוּפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא
 טליטשעגנייַא טינ טָאה סע סָאװ יד אל ץלַא סָאד רעּבָא ."ץסורָאלּפ ןעכיל

 .ידרעטייו וצ ךָאנ טציירעגפיוא םהיא טָאה'ס ,אּברדַא רָאנ ,טייקגיריגדלעג ןייז
 םעד ןעשעלוצנייַא טרָאד ידכּב ,הירסיק ןייק ךיז ןעלייא וצ טָאטשנָא .תולזג עג
 הּביס יד ןעמַארוצּבָא ןוא ,ןעכערּבסױא םייּב ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעייפ-סגירק
 טָאה -- ,טלהָאצעּב טַאהעג ךיוא םהיא ןעמ טָאה רַאפרעד סָאװ ,ץתקולחמ יד ןופ
 ידכּב ,םילשורי ןייק ןעטַאדלָאס:סופ ןוא רעטייר טימ ןהייג טזָאלעג ךיז רע
 ןוא ,רעמױר יד ןופ רהעוועג יד ךרוד ןעגנורעדָאפ ענייז ןעציטשרעטנוא וצ
 .טדָאטש ץ'פיוא ארומ ַא ןעגָאױצפױרַא סעקנושַארטש ךרוד

 - .גַאגעגסױרַא קלָאפ סָאד זיא ,הליחּתכל סעּכ ןייז ןעליטשוצנייַא ידכּב .7

 טכַאמעג ךיוא טָאה ןוא ,ןעסירגעּב וצ ייז ידכּב ,ןעטַאדלָאס יד ןעגעקטנַא ןעג

 סורָאלּפ רָאנ .דֹובּכ ןעטסערג ן'טימ ןסורָאלּפ ןייז וצ םינּפ לּבקמ ידכּב תונכה
 יז טָאה ןוא רעטייר 50 טימ ָאטיּפַאק אירוטנעצ םעד סיוארָאפ טקישעג טָאה

 טזָאלעג ייז רע טָאה ,רעטציא .םייה ַא ןעגָארטּבָא ךיז ןעלָאז ייז ,ןעלהיופעב

 טייקכילדניירפ עשלַאפ ןייק ןעלעטשסורַא טפרַאדעּב סינ ןיוש יז ןעּבָאה ,ןעגָאז

 .ײז בוא .טגידילעּב ךילדנעש ױזַא רעהירפ ןעּבָאה יז ןעמעװ ,םעד ןעגעק

 רענעּפָא ןוא רעיירפ ַא רַאפ ארומ ןייק טינ ןעּבָאה ןוא רענעמ עטכע ןענייז
 ןוא טרַאװנעגעג ןיז ןיא ךױא ןעכַאמ קזוח םהיא ןופ יז ןעלָאז ,ךַארּפש
 טימ ךיוא רָאנ ,רעטרעװ ךרוד זיולּב טינ טייהיירפ וצ עּבעיל רעייז ןעזײװסױרַא
 .דנעה יד ןיִא רהעוועג

 .ירעגגײרַא ךיז רעטייר ס'ָאטיּפַאק ןעבָאה קילּבנעגױא ןעגיּבלעז םעד ןיא
 רעדייא ךָאנ ,ןעטייז עלַא ןיא ךיז ןעפָאלעגרעדנַאנופ זיא סָאװ ,ןומה ם'ניא ןעס

 יד ןהיטשרעפ וצ ןעּבעג ןוא ןסורָאלּפ ןעסירגעב וצ ןעזיװעּב טָאה רע

 ןיא ןעגיוצעגקירוצ ףיורעד ךיז ןעּבָאה עלַא .גנומיטש עגיד'ענכה ןייז ןעטַאדלָאס
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 ,שינרעטיצ ןוא קערש ןייא ןיא טכַאנ יד טכַארּברעפ ןעּבָאה ןוא רעזייה ערעייז

 ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ןיא ריטרַאװק ףיוא טלעטשעגּבָא ךיז טָאה .סורָאלּפ 8
 .כיר ַא ףױא ץַאלַאּפ ץ'רַאפ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה גָאט ןרעדנַא ץ'פיוא
 יד לוטש:רעטכיר ץ'רַאּפ טלעטשעגסיוא ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד ןוא , לוטש:רעט
 רע .רעגריּב יד ןופ לײט רע'בושח רעד ללכּב ןוא םירש יד  ,םילודג.םינהּכ
 םהיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעּבעגסױרַא םהיא ןעלָאז ייז ,ייז ןופ טגנַאלרעפ טָאה
 בוא ,ןעפַארטשעּב ןילַא יז טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג ייז טָאה ןוא ,טגידיילעג
 ןעויװעגנָא םהיא ןעבָאה ייז רָאנ .עגידלוש יד ןעגניירּב טינ םהיא ןעלעו יז
 ,יד רַאפ הליחמ ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא קלָאפ ןופ גנומיטש רעכילדירפ רעד ףיוא
 סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס .דייר ערעיײז ןיא טײװ וצ קעװַא ןענייז סָאװ
 עגני ןוא סרעיירש עכילטע ןענופעגנייַא ךיז ןעּבָאה עסַאמ רעסיורג ַאזַא ןעשיווצ
 םורָאװ ,ךילגעממוא זיא ןעניפעג וצ עגידלוש יד רָאנ .ןעשנעמ עגיטכיזרָאפמוא
 ןעלעוו ףָארטש רעד רַאפ ארומ סיוא ןוא ןעגנוניימ ערעייז ןעטיּבעגמוא ןעּבָאה עלַא
 ןעטלַאהרעטנוא ןעגעוו ןעגרָאז רעסעּב סורָאלפ לָאז רעּבירעד .ןענעקײלּבָא גנידצלַא ייז
 ןייז לחומ רעסעּב רע לָאז ןוא ,טדָאטש יד רעמיור יד רַאפ ןעטיה רַאפ ןוא םולש םעד
 עכילטע ןעגֶעװ ןופ רעדייא ,עגידלושמוא ךס יד ןעגעװ ןופ עגידלוש גיצניוו יד
 .קלָאפ ןופ לייט ןעגיהור ןרעסערג םעד הנּכס ןיא ןעגניירּב וצ ןעשנעמ עטכעלש

 ןייז ןעזָאלּבעגרעדנַאנפ ןע'תמא ןיא טשרע ןעּבָאה תונעט יד ָאְטָא .9-
 ןעּביורסױא ןעלָאז .ייז ,רענלעז יד וצ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע זַא ױזַא ,סעּכ
 ןעכילטיא ןעטיוט ןוא (ןוילעה קוש) קרַאמ ןעטשרעּביױא םענעפורעגנָא ױזַא םעד
 רַאה רעייז ןופ להעפעּב םעד ףא טָא .געװ ןיא ייז ןעמוק טעװ סע רעװ
 טּבױרעגסױא ןעּבָאה יז ןוא טרַאװעג רָאנ ןעטַאדלָאס עגיריגּבױר יד ןעּבָאה
 ןענייז יז רָאנ ,ןערָאװעג ןעזיװעגנָא זיא יײז סָאװ ,טדָאטש לייט םעד זיולּב טינ
 ,רעניואונייַא יד טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ןוא זיוה ךילטיא ןיא ןעגנורדעגנײרַא ךיוא
 ;ןעּפָאלטנַא ןענייז סָאװ יד טסערּפעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ךעלסעג עלָאמש יד ןיא
 טעװ רע זַא ,טרעכיזעּב ןייז טנָאקעג טָאה רעד ,טּפַאחעג טָאה ןעמ ןעמעוו
 ןיז טי לָאז סָאװ ,יײרעּבױר ןופ ןימ ןייא ןייק ָאטינ זיא'ס ןוא ,ןעּברַאטש
 טכַארּבעג ןוא טּפַאחעג ןעמ טָאה רעגריּב עכילדירפ ךס ַא .ןָאטעגּבָא ןערָאװעג
 .גַאגניא .ןעגיציירק ןוא ךילדנעש ןעגָאלש יז טזָאלעג טָאה סָאװ ,ן'סורָאלפ וצ
 -ָאוװ -- רעדניק ןוא רעּבײװ טימ םענייאניא ,גָאט םעד ןעמוקעגמוא ןענייז ןעצ
 ךרע ןַא -- רעדניק עניילק ףיא וליפא טַאהעג טינ תונמחר ןייק טָאה ןעמ םור
 סָאװ ,תוירזכא יד קילגמוא םעד טכַאמעג טָאה רערעװש ךָאנ ןוא .תושפנ 0
 םורָאװ .רעמור יד ייּב ןערָאװעג טרעהעג טינ רעהַא זיִּב זיא ןעכיילג רהיא
 ןעטלָאװ רעהײגרָאּפ ענייז סָאװ ,סָאד ןוט וצ הזעה יד טַאהעג טָאה סורָאלּפ

 ךייז רַאּפ ןעגיציירק ןֹוא ןעסיימש ןעזָאל ֹוצ :ךיז טגעוורעד טינ ןפוא םושּב .
 גנומַאטשּבָא רעייז טול םגה סָאװ ,דנַאטש ןעכילרעטיר ןופ רענעמ לוטש:רעטכיר
 ,לעטיט ןעשימיור ַא טַאהעג ןעּבָאה יז רעּבָא ,ןעדיא ןעוועג ייז ןענייז
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 .,לעטיּפאק רעטנהעצפופ
 יד רעדנַאנּפ רעטײװ טזָאלּב סורָאלפ -- ףןעדיא יד תבוטל תונלדּתש ס'עקינערעּב

 ןעשָאלעגנײא ךיז טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,הדירמ

 ןיק ןערהָאפעגקעװַא סּפירגַא גינעק רעד יא טיײצ רעֶנעי ןיא ,1)
 .רעּביא םהיא טָאה ןורינ סָאװ ,ןץ'רדנסּכלא בוט:לזמ ןעּבעגוצּבָא ידכּכ ,הירדנסּכלַא
 דָארג זיא עקינערעּב רעטסעװש ןייז .ןעטּפיגע רעּביא גנוטלַאװרעפ יד ןעּבעגעג
 .ישעמ יד ןהֹעזנַא טזומעג ךיוא טָאה ןוא םילשורי ןיא ןעװעג טייצ רענעי וצ
 ,תונמחר ןעפעיט ַא ןופ טרהירעג .ןָאטעגּבָא ןעּבָאז ןעטַאדלָאס יד סָאװ ,חצר
 וצ רעטכעוװ:ּבײל ןוא ןעריציפַאירעטײר ערהיא טקישעג לָאמ עכילטע יז טָאה
 יד טינ רעּבָא .תוחיצר יד וצ ףוס ַא ןעכַאמ לָאז רע ,השקּב רעד טימ ץ'סורָאלפ
 עטש'נלדּתש רעד ןופ סוחי רעסיורג רעד טינ ,עטע'גרה'רעד יד ןופ להָאצ עסיורג
 יװ ,טינ רהעמ טקוקעג טָאה רע ,אּברדא ;ןערהיר םהיא טנַאקעג טינ ןעּבָאה
 טָאה ןוא ,ןעגנײרּבנײרַא םהיא טנָאקעג ןענָאה תולזג, יד סָאװ ,חויר םעד ףיוא
 יִד ןופ ןרָאצמירג רעד ,רהעמ ךָאנ .תושקּב עדהיא ףיוא טקוקעג טינ ןעצנַאגניא
 יד אל םורָאװ ;אפוג ןיגיניק רעד ןענעק וליפַא טדנעװעג ךיז טָאה ןעטַאדלָאס
 ,ןעגױא יד ןיא רהיא רַאפ ענעגנַאפעג יד טיוטעג ןוא טגינייּפעג ןעּבָאה ייז סָאװ
 דניושעג טינ ךיז טלָאװ יז ּבױא ,טכַארּבעגמוא ךיוא אפוג יז ןעטלָאװ ייז רָאנ
 טכַאג עצנַאג יד טכַארּברעּפ טָאה יז ואװ ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ןיא ןעטלַאהעּב
 ךצמ לַאפנַא ןַא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז לייוו ,ךַאװ ַא ןופ יץוש רעד רעטנוא
 ,ןעטַאדלַאס יד

 רדנ ַא ןייז וצ םייקמ ידכּב ,םילשורי ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה יז
 ,ןעדיא זַא ,גהנמ ַא זיא סע םורָאװ .ןעטשרעּבױא םעד ןעּבעגעג טָאה יז סָאװ
 טָאה יײז טימ סָאװ רעדָא טײהקנַארק רערעװש ַא ןופ ןעטילעג ןעּבָאה סָאװ
 ןעגניירּב יז רעדייא ,געט גיסיירד ןעפרַאדעּב ,קילגמוא ןַא ױזַא ןעפַארטעג
 ךיז ןעזומ ןוא ןייװ ןייק ןעקנירט טינ ןערָאט ,הלפּת גידנעטשעּב ןוט ,תונּברק
 טפרַאדעּב טלָאמעד ךיא טָאה סָאװ ,עקינערעּב .ּפָאק ןופ רָאה יד ןערעשּבָא
 ,לוטש סע'סורָאלפ רַאּפ עסיװרָאּבַא ןעמוקעג זיא ,רדנ ןימ ַאזַא ןייז םייקמ

 ןעמ סָאװ יד אל רָאנ .ןעדיא יד רַאפ ןיײז וצ לדתשמ ךיז םהיא ייּב ידכּב
 ןעבעל רהיא ךָאנ זיא ,םעד ץוח רָאנ ,ןעּבעגעגּבָא טינ דֹובּכ ןייק רהיא טָאה
 .הנּכס ןיא ןעוועג

 טָאה גָאט ןרעדנַא םעד .רייא ןיא געט ןהעצכעז ןהעשעג זיא סָאד 2
 ןעטשרעּבױא ן'פיוא ננוגערפיוא רעסיורג ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז קלָאּפ סָאד
 רעכיײלג וצ ןוא עטע'גרה'רעד יד טגָאלקעּב ןייװעג סיורג טימ טָאה ,קרַאמ
 קערש טימ לופ .תוללק עטיוט ןיא ן'סורָאלּפ וצ האנש ןייז טגָאזעגסױרַא טייצ
 ערעייז ןעסירעצ (1 םילודג םינהֹּכ יד ןוא טייל ע'בושח יד ןעּבָאה ,רעּבירעד

 .עג ענַײז ךיוא ,לודגןהּכ ןעדנענעיד םעד ץוח טַאהעג ןעּבָאה לעטיט ןעגיזָאד םעד (

 | םילודג םינהֹּכ ענעזעװעג ןוא ןעפליה
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 ןוא קלָאפ ןופ רענעמ ענלעצנייא רַאפ סיפ יד וצ ןעלַאפעג ןענייז ,רעדיילק
 ץסורָאלפ ןעצײרוצנייַא טינ ןוא ןעטלַאהוצנייַא ךיז ,ייז ייּב ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה
 עגידרעטייװ םייונע עגירעהַא זיּב יד וצ ןייז ףיסומ לָאז רע זַא ,טײװ ױזַא
 תארי תמחמ לייט םוצ ,טגיהורעּב עסַאמ יד ךיוא ךיז טָאה ףּכיּת .,תוירזכַא

 ,גנונעפָאה רעד ןיא לייט םוצ ןוא ,ןעטעּבעג ייז ייּב ןעּבָאה סָאװ ,יד וצ דובכ)
 ,םישעמ עטכערעגמוא ןייק ןוט טינ רהעמ טעװ סורָאלפ זַא

 ךיז לָאז הדירמ יד וַא ,טּבױלגעג טינ טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד רָאנ 3
 .יװ יז ױזַא יװ ,ןעלטימ ןעגעװ טכַארטעג רעּבירעד טָאה רע ןוא ,ןעליטשנייַא
 יד ךיז וצ ןעדַאלעגנײא רע טָאה הנװּכ רעד טימ . ןעזָאלּבוצרעדנַאנופ רעד
 רע זַא ןעװעג עידומ ייז טָאה ןוא רעגריּב עטס'בושח יד ןוא םילודג םינהַּכ
 ןעגעװ טינ רהעמ ןעטכַארט ןעדיא יד זַא ,טגייצרעּביא ןייז ןַאד רָאנ ןָאק
 סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעסירגעּב וצ ןעגעקטנַא ןהייג ןעלעװ ייז ּבױא ,הדירמ ַא
 .סעטרָאהָאק ייווצ ןעמוק טפרַאדעּב ןעּבָאה'ס םורָאװ .הירסיק ןופ ןעמוקעג ןענייז

 .רָאפ רע טָאה ,קלָאפ סָאד ןעפורעגפיונוצ ןעּבָאה ענעפורעגנַא יד תעשּב
 ,סעטרָאהָאק יד ןופ ןענַאירוטנעצ יד ןעגָאזנָא טזָאלעג ןוא םיחולש טקישעקסיוא
 דצמ ןעגנוסירגעּב יד ףיוא ןרעפטנע וצ טינ ,ןעשנעמ ערעייז ןעגָאזנָא ןעלָאז ייז
 ,םהיא רעּביא דיר ענעדירפוצמוא ןערעה ייז ןעלעװ רעמָאט ןוא ,,ןעדיא יד
 ,רהעוװעג ערעייז ןעכיורּבעג ייז ןעלַאז

 .תיּב ןיא קלָאפ סָאד ןעּבילקעגפיונוצ םילודג.םיִנהֹּכ יד ןעּבָאה לייוװרעד
 ןוא רעמיור יד ןעגעקטנַא ןהייג וצ גיהור טדערעגוצ םהיא ןעּבָאה ןוא שדקמה
 .רעד .קילגמואינַא ןופ ןעטיהרעפ וצ ידכב ,ךילדניירפ סעטרָאהָאק יד ןעמחענוצפיוא
 ,הדירמ ַא וצ טּבערטשעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעטיװ טלָאװעג טינ ןעבָאה רעּבָא ןופ
 ץפיוא ןעװעג הטונ רהעמ יז זיא ,עסַאמ רעסיורג רעד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא
 םשור ןעשירפ ן'רעטנוא ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה יז תמחמ ,עטסיירד יד ןופ דצ
 .הנירה רעד ןופ

 ןוא םינהּכ עלַא ןעזיועּב ךיז ןעבָאה טנעמָאמ ןעשיטירק םעד ןיא 3
 רעד ןיא ןָאטעגנָא ןוא םילּכ עגיליה יד ךיז רַאפ גידנעגָארט ,רענעיד סטָאג
 רעליּפש יד רעטײװ ,הדובע רעד ייּב ךילטנהייועג ןעגָארט ייז סָאװ ,גנוריצ
 --ןעטנעמורטסניא ערעײז טימ רָאכ ןופ סרעגניז יד ןוא סערַאטיק יד ףוא
 לָאז סע ,קלָאפ םייּב ךיז ןעטעּבעג ןוא ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז עלַא יז ןוא
 ןעמעגוצוצ רעמיור יד ןעצײר טינ ןוא גנוריצ עגילייה יד ייז רַאפ ןרעכיזרעפ
 שא טימ ּפעק יד ןהעועג ןעמ טָאה אפוג םילודג םינהּכ יד .םילּכ עגילייה יד
 רעדיילק ערעייז טַאהעג ןעּבָאה ייז לי ,ץרַאה רענעפָא ןַא טימ ןוא ןעטַאשעּב
 ןעמענ ערעייז ייּב טייל ע'בושח ענלעצנייא יד ןערָאװשעּב ןעּבָאה ייז .ןעסירעצ
 .ײז ןופ טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא טינ ןעלָאז יז ,ןעצנַאג ןיא קלָאפ סָאד ןוא
 ,םעד תמחמ ,ןעטסיװרעפ יז ןעליװ סָאװ ,יד ןופ דנעה יד ןיא ןרעטלע ערע
 יד ןענַאק ןעד יצ .טעטילַאמרָאפ עגיילק ַא ןעליפרעסיוא טינ ןעליװ ייז סָאװ
 ןופ ןעצונ ןרעדנוזעּב זיא סע רעסָאװ ןעּבָאה ,טגערפעג ייז ןעּבָאה ,ןעטַאדלָאס

-- 183 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 רעד רשפא טעװ יצ רעדָא ? ןעגניירּב ייז טעװ רהיא סָאװ ,גנוסירגעּב רעד
 טעװ רהיא סָאװ םעדכרוד ,ןהעשעגמוא טכַאמעג ןערעװ קילגמוא רענעהעשעג
 ןעמענפיוא גהנמ רעייֵַא טױל רהיא טלָאז רעּבירעד ?ןעגעקטנַא ייז ןהייג טינ
 ךןעמענּבָא רהיא טעװ ןפוא םעד ףיוא םורָאװ ;ךילדניירפ ץנַאג ןעטַאדלָאס יד
 .עג רעייַא ןעטיהּבָא טעװ רהיא ,גירק םוצ דיירסיוא ןעכילטיא ץ'סורָאלֿפ ייּב
 צגידרעטייװ ןופ ןרעכױעּב ןײלַא ךיז ןוא גנַאגרעטנוא ןופ טדָאטשנערַאּב
 ןערהיפ ךיז טזָאל רהיא ּביוא ,טײקשירַאנ עסיורג ַא סע זיא םעד ץוח .םייונע
 רצ ןייז וצ םיּכסמ יײז ןעגניװצ וצ טָאטשנָא ,ּפעק עגיהורנוא גיצניוו יד ךרוד
 ,"להָאצ רעסיורג רעייֵא ייּב טסַאּפ סע יװ ,תוטלחה ערעיײֵא

 ךומה םעד זױלּב טינ טגיהורעּב ייז ןעּבָאה רעטרעװ יד טָא ךרוד 5
 םוצ ,םידרומ יד וליפא ןעגייוש םוצ טכַארּבעג ךיוא ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןײלַא
 .סױרַא טָאה סָאװ ,גנוטלַאה רעייז ךרוד לייט םוצ ןוא סעקנושַארטס ךרוד לייט
 סָאד זיא ,בוט.םוי.ידגּב ןיא ןָאטעגנָא ןוא גיהור ,ייז וצ דובּכה:תארי ןעפורעג
 .ייז יז רָאנ יװ ,טסירגעּב ייז טָאה ןוא ןעטַאדלָאס יד ןעגעקטנַא סױרַא קלָאפ
 םעד ףױא טרעפטנעעג טינ טָאה ןעמ יװ ױזַא רָאנ ,רעטנעהענ ןעמוקעג ןענ
 זיא טימרעד .ן'סורָאלפ ןעלדיז וצ ןעּבױהעגנָא עגיהורמוא יד ןעּבָאה ,סורעג
 . ןעּבָאה ןיע ףרהּכ ןייא ןיא :הגירה רעד וצ לַאנגיס רעד ןערָאװעג ןעּבעגעג
 ..עטש טימ ייז ןעגָאלשעג ןעּבָאה ןוא ןעדיא יד טלעגנירעגמורַא ןעטַאדלָאס יד
 .כָאנ רעטײר יד ןעּבָאה םעד ,ןעפױלטנַא טלָאװעג טָאה סע רעװ ןוא ,סנעק
 .מוא ןענייז ךס ַא .דרעפ ערעייז ןופ סיפ יד רעטנוא ןעטָארטעצ ןוא טגָאיעג
 ןעװעג זיא רֶעסערגי ךס ַא ךָאנ רעּבָא ,רעמױר יד דצמ ּפעלק יד ןופ ןעמוקעג
 ערעייז ןופ טוט  ףיוא ןערָאװעג טקירדעצ ןענייז סָאװ ,עגינעי יד ןופ להָאצ יד
 .טיא ;ןרעיױט יד ייּב שינעקיטש יד ןעװעג זיא גיד'ארומ ,טײלסדנַאל ענעגייא
 רעד זיא םעדכרוד ,ן'רעדנַא ן'רַאפ רעהירפ ןעמוקוצנײרַא טכוזעג טָאה רעכיל
 ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז סָאװ יד ןוא ,ןעמעלַא רַאפ ןערָאװעג רערעווש ןעפיול
 טקיטשרעד .ןפוא ןעטפַאהרעדױש ַא ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז ,דרע רעד ףיוא
 רעּביא ןעטָארטעגרעּבירַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ עסַאמ רעד ןופ טשטעווקעצ ןוא
 -עג טינ רהעמ טָאה רענייק זַא ,ןערָאװעג טעשטעילַאקעצ ױזַא ייז ןענייז ,ייז
 רּבקמ ּבעילוצ וליפא ןייז לָאז ,םיבורק ענעגייא ענייז וליפא ןענעקרעד טנָאק
 ,יז ןייז

 יד ךיוא טדָאטש ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןענייז עגידנעפיול יד טימ ךיילגוצ
 טנָאקעג רָאנ ןעּבָאה יז ןעמעװ ,יד עלַא רעהפיוא ןהָא גידנעקַאה ,ןעטַאדלָאס
 ,טדָאטש לייט םענעי ןיא קלָאפ סָאד ןעּביירטרעפ וצ טכוזעג ןעּבָאה ןוא ,ןעּפַאח
 .רעפ וצ ןוא טייז ַא ןָא ןעּפוטשוצּבָא סע ידכּב ,אתצּב ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ
 ןיימ ןעגיּבלעז םעד טימ .,אינָאטנַא סָאלש םעד ןוא שדקמה-תיּב םעד ןעּפַאח
 טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םיַנופ לייח ןייז טימ סורָאלפ ןעמוקעג ךיוא זיא
 .עגנייַא טינ ךיז טָאה לַאפנָא רעד רָאנ .גנוטסעפ רעד וצ ןעמוקוצוצ טכוזעג

 .טנַא ךיז טָאה ,טרהעקעגמוא ךיז קלָאפ סָאד טָאה לָאמַא טימ םורָאװ ,ןעּבעג
 ןופ טָאה ןוא רעכעד יד ףיוא ףױרַא זיא ,רעלַאפנָא יד ןעגעג טלעטשעגנעגעק
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 ןעּבָאה רעמיור יד יװ תויה .רעמיור יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןעסַאשעגּבָארַא טרָאד
 יװ תויה ןוא ,ךיוהרעד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעלייפ יד ןופ ןעטילעג ךס ַא
 ,עסַאמנעשנעמ רעד ךרוד ךיז ןעסיירוצכרוד ךַאװש וצ ןעװעג ךיוא ןענייז יז
 ײז ןעניז רעּבירעד ,ךעלסעג עלַאמש יד ןיא טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה סָאװ
 ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םייּב רעגַאל רעייז ןיא ןעטָארטעגּבָא קירוצ

 ןעכַאמ טינ לָאז סורָאלפ .זַא ,טַאהעג ארומ טציא ןעּבַאה םידרומ יד 6
 ןעּפַאחרעפ םהיא ןוא סא ַאינַאטנַא ןופ שדקמה-תיּב ן'פיוא לַאפנָא ןַא ךָאנ
 .ַאגףעליײז יד ןעכָארּבעגנייַא ןעּבָאה ןוא ףױרַא דניושעג ייז ןענייז רעּבירעד
 טָאה סָאד .סָאלש ץטימ שדקמה-תיּב םעד ןעדנוּברעפ ןעּבָאה סָאװ ,סעיירעל
 וצ ךיז טסולגעג טָאה םהיא םורָאװ :טיײקגיריגדלעג סע'סורָאלּפ טלהיקעגּבָא

 .ַאינָאטנַא וצ טּבערטשעג רע טָאה רעּבירעד ןוא ,תורצוא עגילייה יד ןעּפַאחרעּפ -
 רע טָאה ,ןערָאװעג ןעכָארּבעגנייַא ןענייז סעײרעלַאג יד זַא .רעּבָא דלַאּב יו
 ,לַאטנָא ןַא ןופ ןעטלַאהעגּבָא ךיז

 ןוא טַאר ן'טימ םילודג םינהּכ יד ךיז וצ ןעפורעג רע טָאה ךָאנרעד
 יז ןעזָאלרעּביא ןוא טדָאטש יד ןעזָאלרעפ טעװ רע זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה
 -עגוצ יײז ןעּבָאה ףיורעד .ןײלַא רָאנ ןעליװ ייז ןעשנעמ לעיפיוו ןופ לייח ַא
 ּבױא ,טדָאטש רעד ןיא גנונדרָא ןוא הור רעד רַאפ ברע ןענייז ייז זַא ,טגָאז
 טָאה סָאװ ,יד טינ רָאנ ,עטרָאהָאק עגיצנייא ןייא שטָאח ןעזָאל ייז טעװ רע
 יד רַאפ סעּכ ןיא קלָאפ סָאד זיא רהיא רעּביא םורָאװ ;טפמעקעג טשרָאקָא
 .עג יײז רע טָאה גנַאלרעּפ םעד טָא טױל .טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןערהעװנָא
 .עגמוא ךיז רע טָאה לייח ןעגירעּביא ן'טימ ןוא עטרָאהָאק רעדנַא ןַא ןעּבעג
 הירסיק ןייק טרהעק

 ,לעטיּפאק רעטנהעצכעז
 ןעשינעהעשעג עטצעל יד ןעכוזרעטנוא וצ ידכּב ,ן'סונַאטילָאּפַאענ טקיש סויטסיק

 ףעדיא יד וצ עדער סע'סּפירגַא גינעק םעד -- .םילשורי ןיא

 סורָאלּפ טָאה ,לַאירעטַאמ-ןערּב עיינ רעייפ-טגירק ץ'רַאפ ןעּבעגוצוצ ידכּב 1
 ,ןעדיא יד טגידלושעּב שלַאפ טָאה רע ואוו ,טכירעּב ַא ן'סויטסיק וצ טקישעג
 םעד ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ייז זַא ,ייז ןעפרָאװעגרָאפ ,ןעװעג דרומ ןעּבָאה יז זַא
 ,סָאד ןָאטעג ןעּבָאה ןעלָאז ייז זַא ,ייז ףיֹוא ןעפרָאװעגּפױרַא טָאה ןוא ,טיירטש
 רעדנַא רעד ןופ .רעמיור יד דצמ ןהייטשוצסיוא טַאהעג יז ןעּבָאה תמאּב סָאװ
 רָאנ ,םילשורי ןיא ןענָאזרעּפ עדנעריגער יד ןעגיוושעג טינ ךיוא ןעּבָאה טייז
 ץסויטסיק וצ ףעירּב ַא ןיא טרעדלישעג ןעקינערעּב טימ םענייאניא ןעּבָאה ייז
 ,טדָאטש רעד וצ עגונּב רהיפפיוא ןעטכערעגמוא סע'סורָאלּפ

 רע טָאה ,םידדצ עדייּב ןופ ןעגנודלעמ יד ןעמוקעּב טָאה סויטסיק זַא
 ייז ןופ עגינייא ,ןוט וצ טָאה רע סָאװ ,ןעריציפָא ענייז טימ ןעטלַאהעג הצע ןַא ךיז
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 ,םילשורי ןייק ליח ןייז טימ ןהייג ןעזָאל ךיז לָאז סויטסיק זַא ,ןעטלַאהעג
 :הדירמ ַא ןעמוקעגרַאפ עקַאט זיאס ּבױא ,טדָאטש יד ןעפָארטשעּב וצ ידכּב
 .רַאטשעּב יז ןעמ ףרַאדעּב ,יירטעג ןעּבילּברעפ ןעדיא יד ןענייז עשז רעמָאט
 זיאס זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה אפוג םהיא רָאנ .טפַאשיײרטעג רעייז ןיא ןעק
 :סיוא לָאז סָאװ ,דניירפ עטוג ענייז ןופ םענייא טשרעוצ ןעקיש וצ יאדּכ רהעמ
 יד ןופ גנומיטש רעד ןעגעוװ טכירעּב ןרעכיז ַא ןעּבעגּכָא ןוא בצמ םעד ןעשרָאפ
 ,ןענוּבירט ענייז ןופ םענייא טױרטרעפנָא רע טָאה עּבַאגפױא יד ָאטָא .ןעדיא
 סּפירגַא גינעק ן'טימ הנבי ייּב ןעפָארטעגּפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,ןסונַאטילָאּפַאעג
 ,טקישעג םהיא טָאה סָאװ ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעּבעגע:רעּביא םהיא טָאה ןוא
 .ןערָאװעג טקישעג זיא רע סָאװ ּבעילוצ ,קעװצ םעד ךיוא ןוא

 'ןעדיא ע'בושח יד ןוא םילודג.םינהּכ יד ןעמוקעג ךיוא ןענייז ןיהַא ,2 |
  ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ .גינעק םעד ןעסירגעּב וצ ידכּב ,טַאר ץ'טימ םענייאניא|
 ןוא טיױנ רעייז רעּביא טגָאלקעּב ךיז יז ןעּבָאה ,דובּכ ןייז ןעּבעגעגּבָא םהיא
 ,תוירזכא סע'סורָאלּפ, טרעדלישעג ךילרהיפסיוא ןעּבָאה

 .עווטסעדנופ ,ןערָאװעג טכַארּבעגפױא קרַאטש רעּבירעד זיא סּפירגַא םגה
 ,ןעדיא יד וצ טעּכ ןייז ןעזָאלעגסױא טּפַאשגולק רעטנעכערעּב טימ רע טָאה ןעג
 טַאהעג טָאה רע םורָאװ .טַאהעג תונמחר ייז ףיוא רע טָאה ןעצרַאה ןיא סָאװ
 המקנ ןעגעו קנַאדעג ם'נופ יז ןערהיפּבָארַא ןוא ץלָאטש רעייז ןעגיוּב וצ העדּב
 ,זורצ ערעיײז ןיא גידלוש ןײלַא טש'רמולּכ ןענייז יז זַא ,גנוניימ רעד ךרוד
 ןיוש עטמיטשעג ךילדירפ סלַא ןוא טייל עטעדליּבעג סלַא ,ןע'תמא רעד ןיא ןוא
 םעד זַא ,טוג רהייז ןענַאטשרעּפ יז ןעּבָאה ,ןעגעמרעפ םענעגייא רעייז ּבעילוצ
 - .נֹוּכ רעטוג ַא טימ טכַאמעג ןענייז ןעפרואוורָאפ סגינעק

 .ירגעּב וצ ן'סונַאטילָאפַאענ ןוא ץסּפירגַא ןעגעקטנַא ןעמוקעג רעּבָא ןענייז
 ןופ ןעטכיש עגירעדינ יד םילשורי ןופ סעידַאטס 60 ןופ ךלהמ ַא ףיוא יז ןעס
 ןוא עטע'גרה'רעד יד ןופ ןעיורפ יד ןעגנַאגעג ןענייז ןעמעלַא רַאפ ןוא ,קלָאפ
 נָא ןומה רעצנַאג רעד טָאה דלַאּב .לֹוק ןפוא טגָאלקעג ןוא טנײװעג ןעּבָאה
 ,ץטפירגַא ןעטעּב וצ ןוא ייז טימ םענייאניא ןרעמָאי ןוא ןעגָאלק וצ ןעּביױהעג
 רעּביא טגָאלקעּב ךיז יז ןעּבָאװ רעּבָא ן'סונַאטילָאּפַאענ רַאּפ ;ןעפלעה ייז לָאז רע
 ןָאטעגנָא ייז טָאה טורָאלּפ סָאװ ,תורצ יד

 ןוא םהיא ןעזיװעּב יז ןעּבָאה ,טדָאטש ןיא ןײרַא ןענייז ייז יװ םעדכָאנ
 ךָאנרעד .רעזײה עטרעטשעצ יד ןוא ץַאלּפקרַאמ ןעטסיוװרעפ םעד גינעק םעד
 טימ ןױלּב לָאז רע ,ןסונַאטילָאּפַאענ ייּב ץסּפירגַא ךרוד ט'לעוּפעג יז ןעּבָאה
 וצ ךיז ידכּפ ,חלש לַאװק םוצ זיּב טדָאטש רעד ךרוד ןהייגכרוד רענעיד ןייא
 יז זַא ןוא םיטרּפ .עלַא ןיא גינעטרעטנוא ןענייז ןעדיא יד זַא ,ןעגייצרעּביא
 ,תויזכַא רעגיד'ארומ ןייז רעביא ץ'סורָאלפ ןעגעק רָאנ טכַארּבעגפיוא ןענייז

 ןוא טדָאטש רעצנַאג רעד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא זיא סונַאטילַאּפַאענ יװ םעדכָאנ
 ףױרַא רע זיא ,ןענוזעג ךילדירפ ןענייז רעגריּב יד זַא ,ןעזייוועּב גונעג ןענופעג

 סע טָאה ,קלָאפ סָאד ןעפורפינוצ טזָאלעג רע טָאה טרָאד .שדקמה:תיּב םוצ|
 סע ןעװעג הרתמ טָאה ,רעמיור יד וצ טפַאשיײרטעג ןייז רַאפ קרַאטש טּבױלעג
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 ,'סויטסיק וצ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןוא גיחור ךיז ןעטלַאהרעּפ וצ
 טייוו יװ ,שדקמה.תיּב םעד גנורהערעפ ןייז ןעזיװעגסױרַא טָאה רע יװ םעדכָאנ
 | ,טּבױלרע ןעוװעג םהיא זיא סָאד

 טדנעװעג ןעדיא יד ךיז ןעּבָאה ,ןערהָאפעגּבָא זיא רע יװ םעדכָאנ 3
 םיחולש ןעקיש ןעלַאז ייז ,השקּב ַא טימ םילודג-םינהּכ יד וצ ןוא גינעק םוצ
 רעייז טול זיא ךַאז ןייק םורָאװ .ן'סורָאלפ ןעגָאלקרעּפ וצ ידכּב ,ןע'נורינ וצ
 יװ ,הדירמ ַא ןעגעװ דשח ַא יז ןעגעק ןעקעװרעד וצ לולע ױזַא טינ גגוניימ
 טינ יז ןעלעװ עשז-רעמָאט .תוחיצר ךס יד ןעגייוושרעפ ןעלעװ ייז סָאװ ,סָאד
 .עד ,רהעװעג טדנעװעגנָא רעטשרע רעד טָאה סע רעװ ,םעד ןעפּורנַא דלַאּב
 ןָאטעג ןײלַא סע ןעטלָאװ יז יװ יֹוזַא ,ןהעזסיוא סע טעװ טלָאמ

 .ןצנײַא ןעװעג ךילגעמ טינ זיא בצמ םעד ייּב זַא ,ןעועג רָאלק זיא'ס
 רעּבָא .ןעקישּבָא טינ םיחולש יד טעװ ןעמ בוא ,לַאּפ םעד ףיוא הור ןעטלַאה
 רע טעװ ץ'סורָאלפ ןעגעק עגַאלקנָא רעד ךרוד זַא ,טסואװעג טוג טָאה סּפירגַא
 טנָאקעג טינ רע טָאה טז רעדנַא רעד ןופ יװ תויה ןוא ,םיאנוש ןעמוקעּב
 .ַאלפרעדנַאנפ רעדיװ טעװ רע סָאװ ,ןופרעד הבוט ַא ןעּבָאה וצ ךיז ןעטכיר
 .םיונוצ רע טָאה רעּבירעד ,ןעדיא יד ןעשיװצ המחלמ רעד ןופ םַאלּפ יד ןרעק
 קירּב ַא ךרוד ןעדנוּברעפ זיא סָאװ ,סָאטסיסק ץַאלּפ ןץפיוא קלָאפ סָאד ןעפורעג
 זַא ,ױזַא רעטסעװש ןייז טלעטשעגקעװַא ךיז ןעּבעג טָאה ,שדקמה.תיּב ן'טימ
 זיא סָאװ ,םיאנומשח יד ןופ ץַאלַאּפ םעד רַאפ ןוא ,ןהעז יז ןענָאק לָאז רעכילטיא
 טָאה ,טדָאטש רעטשרעּבױא רעד ןופ ץינערג םייּב סָאטסיסק ץרעביא ןעגעלעג

 :עדער עדנעגלָאפ ןעטלַאהעג רע
 .היפ וצ קשח קרַאטש טָאה עלַא רהיא זַא ,ןהעזעג טלָאװ ךיא בוא , 4

 .רעּביא ,טרהעקרעפ ,ןעװעג טינ טלָאװ ךיא ןוא ,רעמױר יד טימ המחלמ ןער

 ײּב טסעפ זיא קלָאּפ ןופ לַײט רעטסלעדייא ןוא רעטסרעטיול רעד זַא ,טגייצ
 ןעטַארטעגסױרַא טינ ךייא רַאפ ךיא טלָאװ ,םולש ןעטלַאה ֹוצ העד רעד
 יאס םורָאװ .הצע ןײמ ךיַא ןעּבעג וצ ךיז טגעװרעד טינ טלָאװ ןוא
 ןעגיז רערעהוצ עלַא תעשּב ,טדער ןעמ סָאװ ,טרָאװ סכילטיא גירעּביא
 יו תויה רָאנ .סולשעּב ןעכילּברַאדרעפ ןייא וצ ןעמוקעג סיוארָאפ ןיא ןיוש
 ןעּבַאה סָאװ ,טײל עגנוי ענעטלַאהעגנײַא:טינ ןעגעװ טינ דיר יד טהייג ָאד
 ,עכלעוַא ןעגעװ טינ ןוא ,המחלמ ןופ תורצ יד טּבעלעגרעּביא .טינ ךָאנ ןיילַא
 ףױא גנונעפָאה רעגידנַאטשרעפמוא רעד ףךרוד ןעּבירטעג ןערעװ סָאװ
 ןעלעװ ייז זַא ,ךיז ןעטכיר ייז לייו ,טייקגיריגדלעג ךרוד רעדָא טייהיירפ
 ףיא טלַאה רעּבירעד -- ,ןעטייצ:המוהמ יד ןיא ערעכַאװש יד ןעלטייּבסיױא ןענָאק
 ,ויא סָאװ ,סָאד ךייֵא ןעגָאז וצ ןוא ןעּביילקוצפיונוצ ְךייַא גידנעווטיונ רַאפ
 ענעי לכש םוצ ןעגניירּב ֹוצ ןה לגוסמ ץלַא ןופ רהעמ ,גנוניימ ןיימ טיול
 עכילרהע ןוא עגיהור יד ןענערהָאװעּב וצ טייז רעדנַא רעד ןופ ןה ,ּפעקציה
 עכילטע ךרוד שינעּברַאדרעּפ ןיא ןעגױצעגנײרַא ןערעװ טינ ןעלָאז ייז ,טייל
 ,עגיטכיזרָאפמוא

 טעװ רע תעשּב ,דײר יד ןיא ןעלַאפנײרַא טינ רענייק רימ לָאז ןוא
 וצ טּבערטש סָאװ רעד םורָאװ .ןעלעפעג טינ זיא םהיא סָאװ ,סיּפע ןערעה
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 .יימ ןייז ייּב ןעּבייֵלְּב וצ יירפ ךָאד טהייטש םעד ,לַאפ ןעדעי ןיא הדירמ רעד
 ,גיהור ןעּבײלֿב ןעלעװ עלַא טינ בוא ,טרהעקרעפ ;הארתה ןיימ ךָאנ ךיוא גנונ
 ןרעג סע ןעטלָאװ סָאװ ,יד רַאפ וליפא ןהייג ןעלַאפרעפ טרָאװ ןיימ טעװ
 | .ןערעה וצ ןעוועג

 ןעגעװ ךיז טדער סע תעשּב םזגמ לעיפוצ ןענייז ךס ַא זַא ,סייוו ךיא
 תולהּת ןעגעװ רעדָא טייקגיטכערעגמוא סרָאטַארוקָארּפ סעד רעּביא ןעגָאלק
 טיז סָאװ ,ןערעלקפיוא לו ךיא רעדייא ןוא .טייהיירפ רעד ףיוא תוחּבשּתו
 ןערהיפ וצ העדּב טָאה רהיא ןעמעװ טימ ,יד ןענייז טָאװ ןוא אפוג רהיא
 סָאװ ,שינרעטנַאלּפ יד ןעּביײלקרעדנַאנופ ןעבורּפ טשרעוצ ךיא ליװ ,המחלמ
 | ,המחלמ רעד וצ ןעדיירסיוא יד וצ עגונּכ טשרעה

 סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ ןערעװ רוטּפ זױלּב טליװ רהיא ּבױא םורָאװ
 עשז.רעמָאט !טייהיירפ יד רהיא טּבױל עשז סָאװ ּבעילוצ ָאט ,ךייַא ןעקירדעּב
 יד ןעגָארטוצרעּבירַא ךילגעמ טינ ללכּב זיא סע זַא ,רעּבָא ְךייַא ךיז טכוד
 יד ןעגעק לעדַאט רעד גירעּביא ץנַאג זיא טלָאמעד ,לשומ ַא ןופ טפַאשרעה
 הענכה יד רעּבָא ,ןייז טינ ןעלָאז ייז ןעטלַאהעגנייַא יװ םורָאװ ; ןערָאטַארוקָארּפ
 רדסּכ ןעטכַארטעּב טעװ רהיא ּבױא רָאנ .הפרח ַא טרָאפ ךָאד טּביילּב אפוג
 ןעזײװסױרַא טלָאמעד ךיז טעװ דנעטיידעּבמוא יװ -- ,רעדנוזעּב טקנוּפ ןעכילטיא
 | !המחלמ רעד וצ דיירסיוא רעד

 זיא ,ערָאטַארוקָארּפ יד ןעגעק תונעט יד וצ ךייש זיא סָאװ לֹּכ םדוק
 ןוא ,סעּכ רעייז ןעקעװרעד טינ רעּבָא ,דובּכ ןעּבעגּבָא םילודג יד ןעמ זומ
 טלַאמעד ,ןעיירעלדיז עסיורג טימ תולוע עניילק ףיוא טרעפטנע רהיא תעשּב
 ןוא דײהרענעטלַאהעּב זיולּב טינ םורָאװ ;ןײלַא ךיז רָאנ ןעדָאש רהיא טגניירּב
 ַא ְךייַא ןופ ןעכַאמ ייז רָאנ ,ןעדָאש ןָא ךייַא ייז ןעוט ארומ רעסיוועג ַא טימ
 יװ ,ּפעלק יד רעכיז יװַא ןעטלַאהנייַא טינ ןָאק ךַאז ןייק !ןעפָא ץנַאג לּת
 יד ןופ הור עגיד'הענכהּב יד ןוא ,דלודעג טימ רעּבירַא ייז טגָארט ןעמ תעשּב
 ם'נופ רעטקַארַאכ ןעגיד'תוירזכַא .םעד סלָאמטּפָא רעּביא טשרעדנַא עטגיניײּפעג)
 יד ןופ טקישעג ןענייז סָאװ ,עטמַאעּב יד זַא ,ןעמהעננָא רימָאל רָאנ .רעגיניײּפ
 ךָאד ךייא ןעקירדעּב זיא ,ןרעסעּב טינ ךיז ןענָאק סָאװ ,םירזכַא ןענייז ,רעמיור
 רהיא טליװ ייז ןעגעק דָארג ןוא ,רסיק רעד טינ ןוא ללכּב רעמיור יד טינ
 סָאװ ,ןהעז טינ ברעמ ןיא ךָאד ןעמ ןָאק סנעגירעּביא .המחלמ ןערהיפ ךָאד
 .רָאג ןעטרָאד ןָא ןעמוק ןענַאד ןופ תועידי ךיוא ןוא רָאפ טמוק חרזמ ןיא ָאד
 ןעשנעמ ךס ַא טימ גירק ןערהיפ ןעלעװ וצ גיניזמוא סע זיא רעּבירעד .רעווש
 ןעצנַאג ַא טימ המחלמ ןעטלַאה תוּביס עניילק עכלעזַא תמחמ ,םענייא בעילוצ
 ןעגָאלקעּב וצ ךיז ןעּבָאה רימ סָאװ רעּביא ,טינ וליפא סייװ סָאװ ,קלָאפ

 זַא ,טייקכילגעמ יד טכַארטעּב ןיא ןעמענ ךיוא ךָאד ןעמ זומ סלַאפנעדעי
 ,תישאר ,םורָאװ ;הפֹורּת ַא ןעמוקעּב ךיג רימ ןעלעװ ןעגָאלק ערעזנוא רַאפ
 ,רָאטַארוקָארּפ רעגיבלעזרעד ןוא ןײא זנוא ייּב ןעּביילּב גידנעטש טינ טעװ
 טימ ןעשנעמ ןעמוק ןעלעװ םהיא ךָאנ זַא ,ךילנײשרהַאװ ךיוא סע זיא ,תינשהו
 ןעּבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה המחלמ יד זַא דלַאּביװ רָאנ .רעטקַארַאכ ןרעסעּב ַא
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 ןעגידנע יז ליװ ןעמ יצ ,וקזיה עסיורג ןהָא ןעמּוקסיױא טינ ןיוש ןעמ ןָאק
 .רעטייוו ןערהיפ רעדָא

 רהיא ךָאנ טיײצ יד טינ טציא זיא ,טייהיירפ רעד וצ ךייש זיא סָאװ
 טינ יז ידכּב ,םעד ןעגעװ ןעפמעק טפרַאדעּב ןעמ טָאה רעהירפ ,ןערהעגעּב וצ
 ,טרַאה זיא טפַאשטכענק רעד ןופ קורד רעטשרע רעד םורָאװ ;ןערילרעפ וצ
 רעװ רעּבָא .רָאפ טהייטש יז תעשּב ,רהיא ןעגעק ףמַאק רעד זיא טכערעג ןוא
 זיא ,טפַאלקשרעּפ ןערָאװעג ןיוש זיא רע יװ םעדכָאנ ,טלָאמעד דרומ זיא סע
 וצ טּבערטש סָאװ ,שנעמ ַא טינ ןוא ףַאלקש רעגיד'הּפצוח ַא יװ טינ רהעמ
 טָאה ,דנַאל ןיא ןעגנורדעגנײרַא זיא סויּפמוּפ תעשּב ,לָאמטסנעד טָא .טייהיירּפ
 .רעמיור יד ןעזָאלצנײרַא טינ ידכּב ,תוחּכ עלַא ןעגנײרטשנָא טפרַאדעּב ןעמ
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,םיכלמ ערעייז ןוא סעדייזרעטלע ערעזנוא ןעּבָאה לָאמטסנעד
 .רעפ ןוא ןעטפערק עשירעטילימ ,ןעלטימ.דלעג ןיא ךייֵא ןופ רעקרַאטש ךס ַא
 םעניילק ַא ןעגעקטנַא וליפא ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז טנַאקעג טינ ,טומ ןעכילנעז
 טפַאשטכענק יד ןעמוקעּב טָאה רהיא סָאװ ,רהיא ןוא ;ליײח ןעשימיור ןופ לייט
 ףילדנענוא ןעלטימ.ספליה יד וצ עגונּב טייז ןוא השוריּב סָאמ רעסיוועג ןיא
 ןעּבעגעגרעטנוא טשרעוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,סעדייזרעטלע רעייא רַאפ רעכַאװש
 ןייז דרומ טציא סָאד טליװ רהיא -- ,טפַאשרעהרעּבױא רעשימיור רעד רעטנוא
 !הכולמ עשימיור עסיורג עצנַאג יד ןעגעק

 טייהיירפ רעד רַאפ טלעמונַא ןעּבָאה ייז :רענעטַא יד ףיֹוא קוק ַא טיג
 .רעפָאה םעד טגָאיעגכָאנ ןעּבָאה ייז ,טדָאטש רעייז טנערּברעפ דנַאלנעכירג ןופ
 'עג ןוא ףיש ַא ףױא ןערהָאפעג השּבי רעד ףיוא זיא סָאװ ,ץסעסקרעסק ןעגיד
 ןוא טַאהעג טינ ץינערג ןייק טָאה הכולמ ןייז סָאװ ,םי ץפיוא סופוצ ןעגנַאג
 םעד טָא-,טרָא גונעג ןעװעג טינ ַאּפָארײא ןיא ןיא לייח ןייז רַאפ סָאװ
 ןעפָאלטנַא ןיא רע תעשּב ,טגָאיעגכָאנ רענעטַא יד ןעֹּבָאה ץסעסקרעסק
 .ָאה סימַאלַאס לעזניא רעניילק רעד ייּב ןוא ,ףיש ןעגיצנייא ןַא ףיוא ןערָאװעג
 ןענייז ןעגעווטסעדנופ ןוא -- ,טכַאמ עשיטַאיזַא עגיזָאד יד ןעכָארּבעגנייא ייז ןעּב
 ןענַאטשעג טלעמונַא זיא סָאװ ,טדַאטש יד ןוא ,רעמיור יד גינעטרעטנוא טציא ייז

 ןעמוק סָאװ ,ןעלהעפעּב ךרוד טריגער טציא טרעװ ,דנַאלנעכירג ןופ שארּב !
 ,יַאליּפָאמרעט ַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,(1 רעינַאמעדעקַאל יד ,רעטייוו .םיור ןופ
 ןעזומ יז ךיוא - ,ןעיזַא טנעפעעג טָאה סָאװ ,סָאַאלזעג ןַא ןוא יאיאטַאלּפ ַא
 ץלַא ךָאנ ןע'מולח סָאװ ,רעינָאדעקַאמ יד ןוא .ןערַאה עגיּבלעז יד ןענעקרענָא
 ןעפרַאװ ץרדנסּכלַא טימ םענייאניא רע יװ ,םהיא ןעהעז ןוא ן'סופיליפ ןעגעוו
 ןוא ונש םעד רעטנוא ךיוא ךיז ןעּביג ייז --הכולמ:טלעו ַא ןופ ןעמיוז יד
 ךָאנ ןוא ,קילג רעד טדנעװעג ךיזו טָאה ייז ֹוצ סָאװ ,עגיטכעמ יד ןענעיד

 רערעקרַאטשַא ךָאנ טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז סָאװ ,להָאצ ַא ןהֶא רעקלעפ

 רהעמ ןייֵלַא רהיא .םיור ןופ רעטּפעצס םעד ןעגלָאּפ ,טייהיירפ וצ גנוּבערטש

 רעטרע -- יאיאטַאלּפ ןוא יאליּפָאמרעט ,טבש רעשיכירג רעטמהירעּב א -- רעינַאמעדעקַאל (

 רערעַײז -- סאאליזעגא ,דנײפ ערעײז טימ המחלמ רעד ןיא טנעכײצעגסיוא ךיז ןעּבָאה ײז ואװ

 / ,רלעהיסגירק רעטמהירעּב א ,גינעק א
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 יד ןעּבָאה יז סָאװ ,יד וצ גינעטרעטנוא ןייז וצ הפרח ַא רַאפ סע טלַאה טינ
 ,רהעװעג יד זיא ואוו ,ליח רעד ןעד זיא או .הלשממ רעייז ןיא דרע עצנַאג
 ןעמעננייַא לָאז סָאװ ,טָאלּפ רעד זיא ואו ?ךיז רהיא טזָאלרעּפ ייז ףיוא סָאװ
 רהיא טעװ ייז טימ סָאװ ,ןעלטימ.דלעג יד ןענייז ואוו ,רעמיור יד ןופ םימי יד
 רעיא רַאפ סָאמ ןייק טינ רהיא טָאה ןעד יצ ?ןעגנומענרעטנוא ערעייֵא ןעקעד
 ןעמונעגנייַא סלָאמטּפָא ןיוש דנַאל רעייַא טינ זיא ןעד יצ ?טײקכַאװש רענעגייא
 ףעמיור יד ןופ טכַאמ יד ,טרהעקרעפ ?רעקלעפ עשינכש יד ןופ ןערָאװעג
 ךופ ןעצינערג יד רעּביא וליפַא ,רהעמ ךָאנ ;דרע יד טשרעהעּב ןוא טגיזעּב
 טינ זיא יײז רַאפ םורָאװ ,הלשממ רעייז טײרּפשעגסױא יז ןעּבָאה השּבי רעד
 רעטסיא רעד טייז.ופצ ןיא ,טיז.חרזמ ןיא תרּפ רעצנַאג רעד ןעוועג גונעג
 זיִּב ןעגנַאגרעד ןענייז יז ואו ,(אקירפא.ןופצ) ןעיּביל טייז:םורד ןיא ,(יאנוד)
 ַא טכזעג ןעּבָאה ייז רָאנ ,(ןעינַאּפש ןיא סקידַאק) ָארידַאג ןוא ,רּבדמ םוצ
 ךעּבָאה .(1 סרעלדָא ערעייז ןֹוא ,סוניקוא םי ם'נופ טייז רענעי ףיױא טלעװ עיינ
 טסואװעּב טינ רעהירפ ןענייז סָאװ ,ןענַאטירּב יד וצ זיּב ןעגַארטעגקעװַא ייז
 יד רַאֿפ רעניטומ ,רעילַאג יד רַאפ רעכייר רהיא טייז ןעד יצ ,רהיא ןוא .ןעװעג
 ףעד ןופ רעקלעפ עלַא רַאפ רהעמ ןוא ןעכירג יד רַאפ רעגילק ,ןענַאמרעג
 ?ירעמיור יד ןעגעק ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז ידכּב ,טומ ןייַא ךייַא טיג סָאװ ?דרע

 .סעדנעקירד סיּפע ןַאהרַאפ זיא טּפַאשטכענק רעד ןיא : ןעגָאז טעװ רהיא
 ײז טלַאה ןעמ סָאװ ,ןעכירג יד רַאפ ןייז יז זומ רעדנעקירד לעיפיו רעּבָא
 ךעסיורג ַאזַא ןיא ןעניואװ סָאװ ןוא טלעװ רעד ףייא קלָאפ ןעטסלעדייא ן'רַאפ
 !רעמיור יד ןופ טפַאשרעהרעּבױא רעד יז ןעגלָאפ ןעגעווטסעדנופ ןוא ! דנַאל
 טכער רהעמ יאדוַא ןעּבָאה סָאװ ,רעינָאדעקַאמ יד ךיוא ןעוט ענעגייא סָאד
 ןופ טדעטש 500 יד ףוסל ןוא .טיײקגיגנײהּבָאנוא וצ ןעּבערטש וצ ְךייֵא רַאפ
 ןלוסנַאק יד ןוא רסיק ןעדנעשרעהניײלַא םעד טינ ןעד ייז ןענעיד יצ -- ןעיזַא
 ןעגעװ ןעדיײר טינ ליװ ךיא ?לײח ןעשימיור ןעטסנעלק םעד ןהֶא סָאד ןוא
 יד ןופ קלָאפ םעד ןעגעװ ,סיכלָאק ןופ רענױאװנייַא יד ןעגעוװ ,ןעכָאװַאנעה יד
 סוטנַאּפ םורַא ,סורָאפסָאּב םייּב ןעניואװ סָאװ ,םיטבש יד ןעגעװ ,רעירװַאט
  טסואװעג טשיִנ וליפַא רעהירפ ןעּבָאה עלַא יז סָאװ -- סיטָאעמ םי םורַא ןוא
 ךרוד םַאצ ןיא ןעטלַאהעגנייַא יז ןערעװ טציא ןוא ,םילשומ ענעגייא ןייק ןופ
 םעד ןעצישעּב ןעפישסגירק 40 סָאװ טייצ רעד ןיא ,עטנעּפָאװעּב-רעװש 0
 טנָאקעג טינ ןעמ טָאה טלעמונַא סָאװ ,םי ןעגידמערוטש ןעגיזָאד ם'ניא םולש
 טנָאקעג ןעטלָאװ טכער עסיורג ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא .םהיא רעּביא ןערהָאפ
 .זמַאּפ סָאד ןוא ַאיקטוּפק ,ןעיניטיּב טייקגיגנײהבָאנוא ףיוא תועיבּת ןעלעטשסורַא
 ײז ןעלהָאצ ןעגעװטסעדנופ ןוא -- רעיקיריק ןוא רעיקיל יד ,קלָאפ עשיליפ
 ,רעיקַארט יד .רהעװעג ךרוד וצרעד ייז טגניווצ ןעמ סָאד ןהָא ,ןרעייטש ערעייז
 גָאט 7 ןוא טיירּב רעד ןיא עזיר גָאט 5 טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ןעניואוו סָאװ
 .נעגוצמוא ןיא רעטעדליװרעפ ךס ַא זיא סָאװ ,דנַאל ַא ,גנייל רעד ןיא עזייר
 -נָא יד סֶע טקערש טלעק ןייז ךרוד סָאװ ןוא ,דנַאל רעיײַא רעדייא ,רעכילג

 ,161 עטײז 1 ךוב 1 הרעה אז 641
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 יא .יד רעטײװ ?רעמיױר 2000 ןופ ליה ַא טינ ײז ןעגלָאפ ןעדיצ -- רעלַאּפ
 ,רעטסיא ךייט  םוצ זיּב ןוא ןעיצַאמלַאד זיּב ךיז טהיצ דגַאל רעייז סָאװ ,רעיריל
 ןופ טהייטשעּב סָאװ ,ײמרא רענילק רעד רעטנוא טינ ךיז ייז ןעּביִג ןעד יצ
 יד ןופ ןעלַאפנָא יד ןעּבײרטּבָא וצרעד ךָאנ ייז ןעפלעה סָאװ ,ןענָאיגעל ייווצ

 גיקַאנטרַאה ױזַא ןוא טפָא ױזַא ןעבָאה סָאװ ,רעטַאמלַאד יד ןוא ?רעיקַאד
 ןעּבילקעגנָא יז ןעּבָאה הלּפמ רעכילטיא ךָאנ ןֹוא טייהיירפ רעייז טגידייטרעפ
 ןיא רעטנוא טציא ײז ןעּבעל גיחור יװ ,ןעלַאפנָא עיינ ּבעילוצ תוחּכ עיינ
 :עג יאדוַא ןעּבָאה רעקלעפ עגירעּביא עלַא ןופ רעכיג רָאנ !ןָאיגעל רעגיצנייא
 ױזַא טָאה דנַאל רעיײז לייו ,הדירמ ַא ףיוא ךיז ןעגעורעד רעילַאג יד טנַאק

 םעד--טייז.ןופצ ןיא ,ןעּפלַא יד טייז:חרזמ ןיא : ןעגנוגיטסעפעּב עכילריטַאנ לעימ
 .םי םעד טייז.ברעמ ןיא ןוא גרעּב עשיאיינעריּפ יד--טייז-םורד ןיא ,ןייר ךייט
 םיטבש 305 ןעלהייצ ןוא ,ןרעיומ עכלעזַא ךרוד טצישעג ןענייז ייז םגה ,סוניקוא
 םענעגייא רעייז ןיא דנַאטשליױאװ ןופ םירוקמ עלַא ,ןעגָאזוצ יֹוזַא ,ןעּבָאה ןוא
 .נופ ,ןעטקודָארּפ ערעיײז טימ טלעװ עצנַאג יד טעמּכ ןעציילפרעפ ןוא דנַאל
 ןעגעק טשינ ןעּבָאה ןוא רעמיור יד זניצ גיהור ץנַאג ייז ןעלהָאצ ןעגעווטסעד
 יװ טױל ,דנַאל רעיײז ןופ םוטכייר ץ'רעּביא ןעועּביילעב ענעי סָאװ ,םעד
 יז סָאװ ,רַאפרעד טינ רעּבירא ייז ןעגָארט סָאד ןוא .ןעלעפעגליואוו זיא ייז
 םורָאװ -- ,ןעגָאלשעגרעדינ יֹוזַא טַאלג רעדָא גידנעקערש ןערָאװעג רשפא ןענייז
 "גיגנײהּבַאנא רעייז רַאפ טפמעקעג ךָאד יײז ןעּכָאה דנַאנַאכָאנ רהָאי גיטכַא
 רעמיור יד ןופ טּפַארק רעד רַאפ ארומ ןעּבַאה ייז לייוו ,רַאטרעד רָאנ --- .טייק
 ונוחצנ ערעיײז ןעקנַאדרעפ וצ יז ןעבָאה םהיא סָאװ ,קילג רעייז רַאפ ןוא
 ןעטַאדלַאס 1200 ןופ לעפיײיה ַא גונעג זיא יװַא ,רהעװעג יד יו ,רהֹעמ ךָאנ
 ןיא טדעטש להָאצ ערעסערג ַא טעמּכ ןעּכָאה ייז םגה ,ןעטלַאהוצנייַא ייז ידכּב
 (לעזניאּבלַאה ןעשיאיינעריּפ ןופ רעניױאװנייַאו רעירעּביא יד :רעטייװ .דנַאל רעיז
 ,דלָאג יד טיג ףמַאק:סטײהיירפ רעיײז ןיא ןוחצנ םוצ ןעפלַאהרעּפ טינ טָאה
 רעסיורג רעד טינ ,דרע רעשימייה רעייז ןופ ןעּבָארגעגסױא ןעּבָאד ייז .סָאװ
 ץמיא יײס ,השבי רעד ףיױא ייס רעמיור יד ןופ ּבָא ייז טרייש סָאװ ,ךלהמ
 ףעד טינ ,רעירּבַאטנַאק ןוא רעינַאטזײל יד ןופ ןעלטימ.סגירק יד טינ ,םי
 יד רַאפ וליפא ךילקערש ןענייז סָאװ ,סעילַאװכ ענייז טימ סוניקוא רעשינכש
 ,לַארּביג) סַאלקַארעה ןופ ןעלייז יד טייז רענעי ףיוא םורָאװ .ענַערָאּבעג עגיטרָא
 ךיז טכַאמעג ןעּבָאה ,רעמיור יד ןופ ןעײמרַא יד ןעגנורדעגכוד ןענייז (רַאט
 ךיא ןעּבָאה ןוא ןעיינעריּפ יד ןופ ןעציּפש יד ףױא טסנעקלָאװ יד דרוד געװַא
 ןָאק ןעמ סָאװ ,רעקלעפ ענענַאטשעגבַא-טײװ עגיזָאד יד טכַאמעג גינעטרעטנוא
 רע .ןָאיגעל ןייא הור ןיא ןייַא יז טלַאה טציא סָאװ רָאנ ,ןעגיזעּב רעווש יז
 ?רעינַאמרעג יד ןופ קלָאפ ןעכײר-להָאצ ןעגעװ טרעהעג טינ ןיוש טָאה ךייַא ןופ
 .עג יד טַאהעג סלָאטטּפָא ןיוש אמתסמ רהיא טָאה סיירג ןוא טײקרַאטש רעייז
 ןופ ױעדילגטימ יד םוטעמוא ןעּבַאה רעמיור יד םורָאװ ,ןהעז וצ טייהנעגעל
 ןעסיורג רעייהעגמוא ןַא ןיא ןעניואוו ייז .ענעגנַאפעג.סגירק סלַא המוא רעד טָא
 טומ ַא .טײקצלַאטש רעיײז זיא ,תֹּכ רעייז רעדייא ,רעסערג ךָאנ ןוא ,טיּבעג
 רעדייא ,רעדליוו זיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ַא ןוא ,טיוט םעד טכַארעפ סָאװ ,ייז ןעבָאה

== 191 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 ערעייז ןופ עיניל.ץינערג יד ןייר רעד זיא ןעגעווטסעדנופ ןוא .תויח עדליוװ ייּב

 סלַא טכיורּברעפ יז ןערעװ ,ןענָאיגעל עשימיור טכַא ןּופ טגיזעּב ; ןעלַאפנָא

 .ַאר וצ ךיז טכוז קלָאפ ןופ עסַאמ יד ןוא ,ןעטײּברַא-ןעפַאלקש וצ ענעגנאפעג

 ,רעינַאטירּב יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא ךיוא קוק ַא טיג .ןעפױלטנַא ךרוד ןעוועט

 ןםילשורי ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןעגנונעפָאה ערעיײֵא ףױרַא טגייל רהיא סָאװ ,רהיא

 ןעניואועּב ןוא סוניקוא ם'נופ סעילַאװכ יד ךרוד טצישעג ןענייז רעינַאטירּב יד

 ןעניז רעמיור יד רעּבָא .דנַאל רעזנוא רַאפ רענעלק טינ זיא סָאװ ,דנַאלַא

 טניז ןוא ,טכַאמעג גינעטרעטנוא ײז ןעּכָאה ןוא ןעפיש טימ ןערהָאפעגניהַא

 וצ רָאנ .ןָאינרַאג סלַא לעזניא ץ'פיוא ןענָאיגעל רעיפ ןעהייטש טייצ רענעי

 סָאװ ,רעטרַאּפ עשירעגירק יד וליּפַא בוא ,דייר ךס ַא ךָאנ ןעמ ףרַאדעּב סָאװ

 יורג רעייהעגנוא ןַא ןעּבָאה ןוא רעקלעפ הייר רעצנַאג ַא רעּביא ןיילַא ןעשרעה

 םעד טהעז ןעמ ּבױא ןוא ,רעמיור יד וצ תונּכשמ ךיא ןעקיש ,לייח ןעס

 "ףַאנעּפַאלקש גידנעוט ןרָאצמירג םענעטלַאהעּב טימ טנעירָא ןופ לעדַא ןעצנַאג

 ?ינעטרעטנוא ןענייז דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא טעמּכ .ןעילַאטיא ןיא טייּב

 ,המחלמ יז טימ ןערהיפ ןײלַא טליװ רהיא ןוא ;רעמיױר יד ןופ רהעוועג יד רַאפ

 .עּב טנָאקעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעגַאטרַאק יד ןופ ףוס ןעגעװ ןערעלק וצ טינ

 ןופ גנומַאטשּבָא .רעגיד'סחוימ רעייז ןוא לַאּבינַאה ןעסיורג רעייז טימ ןעמהיר

 סָאיּפיצס ךרוד ןערָאװעג טגיליטרעפ יז ןענייז ןעגעווטסעדנופ רָאנ ,רעיקינעפ יד

 ןעסָאלפעג זיא ןערעדָא ערעייז ןיא סָאװ ,רענעריק יד טינ ? דנַאה רעקרַאטש

 רּבדִמ ןיא טײװ ןעניױאװ סָאװ ,ןעדירַאמרַאמ יד טינ ,טולּב עשינַאמעדעקַאל

 ןעמָאנ רעײז סָאװ ,ןערװַאמ ןוא ןענָאמַאזַאנ ,ןעטריס יד טינ ,רעסַאװ ןהָא

 טינ ןעּבָאה ןעדַאמָאנ םיטבש להָאצ ַא ןהָא יד טינ ,ארומ ַא טקעװרעד ןײלַא

 יז ןעּבָאה יזַא .רעמיור יד ןופ טומ םעד ןעגעק ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז טנָאקעג

 ענייז סָאװ ,(אקירפא) לייטדרע ןעטירד ןעצנַאג םעד טכַאמעג גינעטרעטנוא ךיוא

 ץכרוד טצינערגעּב זיא סָאװ ןוא ןעלהייצוצסיוא גנירג טינ ןליפַא זיא רעקלעפ

 ןזיּב טנױאװעּב זיא ןוא סעלקַארעה ןופ ןעלייז יד ןוא ןַאעקַא ןעשיטנַאלטַא

 טדערעגּבָא ןיוש .(םישוּכ) ןעּפָאיטע עגילהייצמוא יד ךרוד (ףוס.םי) םי ןעטיור

 ,האֹובּת םוכסַא ןעלעטשוצ רהָאי עלַא ןעװמ רעקלעפ יד טָא סָאװ - ,ןופרעד

 ,םישדח 8 ןופ ךשמ ןיא םיור ןופ גנורעקלעפעּב יד ךיז טרהענרעד ןופרעד סָאװ

 ןרעג ןעּביג ןוא ןעגנולהָאצּבָא ערעדנַא הייר עצנַאגַא ךָאנ ךיוא יז ןעלהָאצ

 .הָאצּבָא יד טינרָאג ןעטלַאה ןוא ,הכולמ רעד ןופ ןע'תוכרטצה יד רַאּפ דלעג

 .ןָאיגעל ןייא רָאנ ךיז טניפעג ייז ייּב םגה ,רהיא יװ יֹוזַא ,סואימ רַאפ ןעגנול

 ןופ ןעלעיּפשייּב ןעגניירּב ךָאנ ךייַא ךיא ףרַאדעּב סָאװ ּפעילוצ רעּבָא

 ןָאק וצרעד היאר סלַא תעשּב ,סנעטייװרעד ןופ רעמיור יד ןופ טכַאמ רעד

 םוצ זיּב ןוא ןעּפָאיטע יד וצ זיבךיז טהיצ סָאװ ,ןעטּפיגע עשינכש יד ןענעיד

 יװ טול ,טָאה סָאװ ןוא ןעידניא טימ ךיז טצינערג ,ןןמיּת| ןעיּבַארַא ןעכילקילג

 ,ןעשנעמ ןָאילימ ןעּבלַאהטכַא ןופ גנורעקלעפעּב ַא ,רעײטשּפַאק יד טזייוװעּב סע

 .עווטסעדנופ ןוא -- הירדנסּכלַא ןופ רענױאװנייֵא יד ןירעד טנעכערעגנײרַא טַינ

 .רעמיור יד ןופ טפַאשרעהרעּבױא רעד רעטנוא ןהייטש וצ טינ ךיז יז טמעש ןעג

 גנוגעווַעּב-סדנַאטשּפױא רעד רַאּפ טקנופציטש ןעקרַאטש ַא רַאפ סָאװ ךָאד ןוא
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 ,גנורעקלעפעּב רעכיירלהָאצ רהיא תמחמ ,הירדנסּכלַא ןעּבכעג ייז טנָאקעג טלָאװ
 גנייל רעד ןיא סעידַאטס 40 טָאה טדָאטש יד םורָאװ ,סיירג ןוא תורישע .רהיא
 טלהָאצ שדוח ןייֵא ןיא ;טײרּב רעד ןיא סעידַאטס 10 ןופ רעגיצניוו טינ ןוא
 טגרָאזרעפ םעד ץוח ןוא ,רהָאי ץנאג ַא ןיא רהיא רעדייא ,זניצ רהעמ רעמיור יד יז
 עלַא ןופ יז זיא רעּבָא טצישעג .טייצ םישדח 4 ףיוא האובּת טימ םיור ךָאנ יז

 סָאװ ,םימי ךרוד ייס ,ןהייגכרוד טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,רּבדמ ץכרוד ייס ,ןעטייז |
 ץלַא סָאד רעּבָא .ןעּפמוז רעדָא ןעכייט ךרוד ייס ,טינ סנעּפַאה ןייק ןעּבָאה
 ייווצ ןעטלַאה ױזַא ןוא ,רעמיור יד ןופ לזמ םעד ןעגעק ןעפלָאהעג טשינ טָאה

 ,לעדַא ןעשינַאדעקַאמ םעד ןוא ןעטּפיגע דנַאל עסיורג סָאד םיוצ ןיא ןענַאיגעל
 ןעגעק המחלמ רעד ןיא םירבח:סעדנוּב ןעמוקעּב רהיא טעװ עשז ואוו

 ןעדײס ?רעמױר יד וצ טרעהעג ךרע רעד ףיוא גנידצלַא זַא דלַאּביװ ,םיוד
 .געמ ַא ךָאנ ,ךיז טהיטשרעפ ,זיאס !טניױאװעּב טינ זיא סָאװ ,רּבדמ ןיא
 ןעקנַאדעג יד רעּבירַא ןעגָארט םענעי רעדָא םעד זא ,ןַאהרַאפ טייקכיל
 דצמ ףליה ףױא ןעטכיר ךיז םהיא ןעוָאל ןוא תרּפ טײז רענעי ףױא
 ןעזָאל טינ ךיז ןעלעװ יײז רעּבָא .(1 ביידה ןיא רעדירּב-סנעּבױלג ערעזנוא
 ןעלָאז יז וליפא ּביױא ןוא ,דוסָי ןעגיטכיוו ַא ןהָא המחלמ ַאזַא ןיא ןעהיצנײדַא
 טינ רעטרַאּפ יד רעּבָא טהיא ןעלעװ ,סולשעּב ןעכילדעש ןעגיזָאד םעד ןעמעננָא
 ןעטלַאה וצ טריסערעטניארעפ קרַאטש ןענייז ענעי םורָאװ ;ןערהיפסיוא ןעזָאל

 יזזַא ,ןעטלַאה ןעלעװ ייז ןוא ,רעמור יד טימ םולש ןעגילייווטייצ םעד טסעפ
 ןענַאטרעטנוא ערעײז ןופ םענײא ןעבױלרע ייז בוא ,ךַאמּבָא ןעגעק ןעוט
 / .העמױר יד ןעגעק ןעטלַאה המחלמ ןהײגוצסױרַא

 ןעזָאלרעפ וצ יװ ,רעּביא טינ ךַאז רעדנַא ןייק ,סע טסייה ,טּביײלּב
 :ףעמיױר יד ןופ דצ ץפיוא טהײטש טָאג ךיוא רָאנ .ףליה סטָאג ףיוא ךיז
 .לֹּב .הכולמ ַאזַא ןענדרַאוצניֵא ןעװעג ךילגעמ טינ ייז טלָאװ טָאג ןהָא םורָאװ
 .סעטָאג רעיא ןעטיהוצּבָא ןעמוקסױוא טעװ סע רעװש יװ ,רעטייוו ךיז טכַארט -

 טימ המחלמ רעד ןיא וליפא ,ןערָאװעג ןעטָאּבעג ןיא ךייַא יװ ,יונעג טסנעיד
 סָאװ ,ןעטָאּבעג עכלעזַא ףַױא ןייז רבוע ןעומ טעװ רהיא .אנוש ןרעכַאװש ַא
 טעװ םעד תמחמ ןוא ,ףליה סטָאג לֹּכ םדוק ךייא טרעכיזרעפ ייז ןעטיהּבָא רעד
 ןעלעװ טעװ רהיא ּבױא םורָאװ .ךייֵא רעניא ןרָאצ סטָאג ןעקעוורעד רהיא
 טעװ טלָאמעד ,הכאלמ ןייק רַאפ ךיז ןעמענ טינ ןוא תּבש םעד גילייה ןעטלַאה
 .עג טגיזעּב ןענייז ןרעטלע ערעייֵא יװ ױזַא טקנוּפ ,טגיזעב ןערעװ גנירג היא
 טימ ךיז ןעמונרעפ קרַאטש סרעדנוזעּב טָאה רענעי לייוו ,ן'סויּפמופ ןופ ןערָאװ

 לקדיח ךײט גערּב ץפיוא ןענעלעג זיא סָאװ ,הכולמ ַא זיא ץעגעבאידַא רעדָא בײדה (1

 .רָאד יד טָאה ינש תיּב ןברוח ן'ראפ 49 רתָאי ןיא ךרע'נא .,רושא ךיירגיניק  םענעזעוועג ןיא

 ,ענעלעה רעטומ ןַײז ןוא םעטאזיא גינעק רעד רהיא ןופ שארּב ןוא ,,עילימַאפ-רעשרעה  עגיט-

 יד ןיִא ,20 ךוּב ,"תוינומדק, ןיא ףסוי טלהײצרעד םעד ןעגעװ .הנומא עשידיא יד ןעמונעגנָא

 ןיא ,ג"פ ףיוג הנשמ ןיא הכלמה ינליה ןוא ךלמה זבנומ טגָאמרעד ןערעװ םירוקמ עשידיא

  שרדמ ןיא ךיוא ךָאנ ןוא אמוי ילבּב ןיא ןוא ה"מ ג"פ אמוי ,אפוג ןעטרָאד ריזנ ימלשורז:

 אהכלמה ינליה ןופ רבק םעד םילשורי ןעּבענ ןָא ןעמ טוײװ העטציא ךָאנ .ח"מ הבר תישארצ
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 ײ7 ןעניז עטרעגעלעּב יד ייּב סָאװ ,געט עכלעזַא ןיא גנורעגעלעּב רעד טימ
 .ןײז רבוע המחלמ רעד ןיא רהיא טעװ עשז-רעמָאט רָאנ .בוט.םוי ַא ןעוועג
 סָאװ ּבעילוצ ,טינ ךיא סייװ טלָאמעד ,ןרעטלע ערעייֵא ןופ ןעטָאבעג יד ףיוא
 רעגיצנייא רעייַא ןייז ךָאד ףרַאדעּב ןיילא סָאד םורָאװ .ןעפמעק רהיא טליװ

 עשז.ױזַא יװ רעּבָא .ןרעטלע ערעייֵא ןופ ןעצעזעג יד ןעטיתוצּבָא ,ןעבערטשי

 ךייז ןויּכַא טימ טפרַאװרעפ רהיא ּבױא ,טָאג יב ףליה ןעטעּב רהיא טנָאק

 רעדָא רעכילטעג ףיױא גידנעזָאלרעפ ךיז ,ןָא ןעמ טּבױה גירק ַא ?טסנעיד

 "טשינ ןעטכיר טינ ךיז ןָאק רעדנעפמעק רעד רעּבָא בוא ;ףליה רעכילשנעמ

 -עּביא .סיװעג גנַאגרעטנוא ןייז זיא טלָאמעד ,רענעי ףיוא טינ ןוא רעד ףיוא

 נעה ענעגייא יד טימ ןעליוקוצסױא ףֹּכיּת טציא ךייא טרעטש סָאװ ,סנעגיר !

 .יאדוַא ! טדָאטש ענייש רעזנוא ןעדניצוצרעטנוא ןוא רעדניק ןוא רעּבייו ערעיײַא

 טינ טלָאמעד ךָאד טעװ רהיא רָאנ ,םיעגושמ יװ ,ןָאטעג טלָאמעד רהיא טלָאװ

 .,דנײרפ עגיימ ,טוג טוט ןעמ .הלּפמ רעד ןופ הּפרה יד ןעגָארט ןעפרַאדעּב

 יד ןמז.לֹּכ ,םרוטש ןעגידנעמוק ןפיוא סא טקוק ןעמ תעשּב ,טוג רהייז טוט

 םרוטש םעד ןעטימ ןיא ןערהָאפוצנײרַא טָאטׂשנָא ,ןעפַאה ןיא ךָאנ טגיל ףיש

 טימ ,םעד ףױא םורָאװ .גנַאגרעטנוא ןרעכיז םוצ ןעּבירטעג ןערעװ וצ ןוא

 ןהעזסיוארצפ טנָאקעג טיג סע טָאה ןעמ סָאװ ,קילגמוא ןַא טפערט סע ןעמעוו

 - ..מוא ןייז ןעגעקטנַא ןעּפָא ךיז טזָאל סָאװ ,רעד רעצָא ;תונמחר ךָאנ ןעמ טָאה

 .ןעפרואורָאפ ןופ רעטעּפש ןעדיײל וצ ךָאנ טָאה רעד ,קילָג

  יגירק ןערהיפ ןעלעװ רעמיור יד זַא ,ןעּבױלג טינ ךָאד טעװ רענייק

 ךהייגעּב ךיז יז ןעלעװ ,ןיז חצנמ ךייַא ןעלעװ ייז זַא ןוא ,םיאנּת יד ףיוא

 'רַאפ הארתה ַא ןייז לָאז סָאד ידכּב ,הּבֹרדַא .םימחרה:תדמ ץטיױל ךייַא טימ

 =רעפ ןוא טדָאטש עגילייה יד ׁשַא וצ ןענערברעפ ייז ןעלעוו ,רעקלעפ ערעדנַא

 םהיא סָאװ ,ךייַא ןופ רעגינעי רעד וליפא םורָאװ .קלָאפ ץנַאג רעיײַא ןעגיליט

 ךיא ךױא טעװ ,הטיחש רעד ןופ ןערעװ וצ ןענורטנַא ןעּבעגנייַא ךיז טעװ

 רעקלעפ עלַא לײװ ,ןעטלַאהעּב וצ ךיז ףױא טרָא ןייק ןעניפעג טינ ץיגרע

 "עװ וצ סע ןעּבָאה ארומ ןעזומ יז רעדָא ,ןענַאטרעטנוא עשימיור ךָאד ןענייז

 ,םילשורי ןיא ָאד ךייֵא טימ זױלּב טינ ןעפערט הנּכס יד טעװ רעטײװ ,ןער

 דיאס םורָאװ ;טדעטש ערעדנַא ןופ רענױאװנײַא עשידיא יד טימ ךיוא רָאנ

 טינ לָאז םהיא ןעשיװצ סָאװ ,דרע רעד ףױא קלָאּפ ןייא ןייק ָאטינ ךָאד

 יאנוש רעד טעװ עלַא יז .רעדירּבסקלָאפ ערעײַא ןופ להָאצ עסיװעג ַא ןעניואוו

 .עכילטע ןופ הצע רעכילדעש רעד רעּביא ןוא ,הדירמ רעייֵא רעיא ןעליוקסיוא

 רעד ןוא תייװנעכיט טולּב עשידיא ןעסיג ךיז טדָאטש רעכילטיא ןיא טעװ

 .טּפָארטשעּבמוא ןעּבילּב טעװ ,ןעסיגרעפ סע טעװ סָאװ

 .-ערעּב ןַאד רעּבָא-ןעניושרעפ ךייא טעװ ןעמ זַא ,ןעמעגנָא רימָאל רָאנ

 :טּביױה רהיא סָאװ ,טימרעד ןעגידניז קרַאטש טינ רהיא טעװ יצ ,טוג ךיז טנעכ

 טָאה ?ןענוזעג ךילשנעמ ױזַא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןעגעק רהעוועג ערעײַא ףיוא

 .רעּביא שטָאה זיא ,רעדניק ןוא רעּבײװ ערעייַא רעּביא טינ ּבוא ,תונמחר עשז

 . טניושרעפ !לכיה ןעגילייה םעד רעּביא ןוא ערעיײַא טדָאטשטּפױה רעגיזָאד רעד

 וטימ שדקמה-תיּב םעד ךיז רַאּפ בָא טיה ,טרָא ןעטגילייהעג רעגיזָאד םעד טָא
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 יעּבמוא ןעזַאל טינ רעמיור יד ןעלעװ סָאד ךיֹוא םורָאװ ! רעמיטגילייה ענייז
 ,רַאפרעד ייז ןעקנַאדוצּבָא יװ ,טסואװעג גיצניװ ױזַא טָאה ןעמ דלַאּביװ ,טרהיר
 ,גנידצלַא תודע ןַא רַאפ ףור רעּבָא ךיא .רעהא ןיּב טניֹושעג סע ןעּבָאה ייז סָאװ
 זַא ,דנַאלרעטַאפ גיד'תופּתושב רעזנוא ןוא םיכאלמ סטָאג ,גילייה זיא ךייַא סָאװ
 רַאפ ןענעיד טגָאקעג טָאה סָאװ ,ךַאז ןייק ןוט וצ טלהעפרעפ טינ ּבָאה ךיא
 רהיא טעװ ,הטלחה עגידנַאטשרעפ ַא ןעמעננָא טעװ רהיא בוא .גנוטער רעיא
 ןעזָאל ךיז רחיא טעװ רעּבָא רעמָאט ;ךיא יװ ױזַא טקנוּפ ,םולשּב ןעּבעל
 ןהייג רימ ןהָא ןײלַא רהיא טלָאז טלָאמעד ,טעּפמיא רעיײַא ךרוד ןעּפעלשקעװַא
 | ,"הנּכס ףעד ןעגעקטנַא

 סױהַא רעטסעװש ןייז ןוא גינעק רעד ןענייז רעטרעװ יד ָאטָא ךָאנ 5
 לײט ןעטסערג םֹוצ ןעּבעגעגנייַא ייז ךיז טָאה םעדכרוד ןוא ,ןייוועג ַא טימ
 יד ןעּבָאה ליוק ן'פיוא .קלָאפ ןֹופ טפַאשנעדײל עטגערעגפיוא יד ןעטלַאהוצנייַא
 ןערהיפ ייז ןעליו רעמיור יד ןעגעק טינ זַא ,ןעפורעגסיוא ןעדיא עטלעמַאזרעפ
 .עג יז טָאה סּפירגַא רעּבָא .ןסורַאלפ רעקירדעּב רעייז ןעגעק רָאנ ,המחלמ
 .עגנַא ןיוש רהיא טָאה ,םישעמ ערעיײַא ףיוא ןעקוק לָאז ןעמ בוא, ;טרעפטנע
 יעגֹּבָא טינ רסיק םעד טָאה רהיא םורָאװ ;רעמיור יד ןעגעק המחלמ יד ןעּבױה
 םעדכרוד רָאנ .ַאינָאטנַא ןופ עײרעלַאג יד ןעכַארּבעגנייַא ןוא זניצ םעד טלהַאצ
 רהיא ּבױא ,הדירמ ַא ןופ ףרואװרָאפ םעד ךיז ןופ ןעמענּבָארַא רהיא טנָאק
 טינ םורָאװ .ןרעייטש יד ןעלהַאצעּב ןוא סעײרעלַאג יד ןעיובפיוא רעדיװ טעװ
 ןעלהָאצעּב סָאד רהיא טפרַאדעּב םהיא טינ ןוא ,סָאלש רעד טרעהעג ן'סורָאלּפ
 .דלעג יד

 ,לעטיּפאק רעטנהעצּכיז

 ,םחנמ רעטנרהעלעג רעד -- ,רעמיור יד ןעגעק המחלמ יד ןָא ןעביוה ןעדיא יד

 ןענייז עלַא ןוא ,ןעגיהורעב ךיז טזָאלעג קלָאפ סָאד טָאה םעדכוד
 ידכּב ,ןעקינערעּב ןוא ןץסּפירגַא טימ םענייאניא שדקמה-תיּב םוצ ףױרַא ףכיּת
 ןופ רעדילגטימ יד ןֹוא רעהייטשרָאפ יד ןוא .סעײרעלַאג יד ןעיוּבוצפיוא רעדיוו
 ;זניצ םעד טנָאמעגפיוא ןעּבָאה ןוא רעפרעד יד רעּביא קעװַא ןענייז ןירדהנס
 עקַאט לעיפ ױזַא - ןעטנעלַאט 40 ןעּבילקעגפיונוצ ןעכיג ןיא ךיז טָאה ןופרעד
 ,גירק םעד ןעטלַאהוצנייַא ןענַאטשרעּפ סּפירגַא טָאה ױזַא .טמוקעג ךָאנ טָאה
 / ןעכערּבסױא םייּב ןעטלַאהעג טָאה סָאװ

 ןעגלָאפ וצ קלָאפ סָאד ןעגעוװעּב וצ בורּפ םעד טכַאמעג טָאה רע זַא רעּבָא
 עסַאמ יד זיא ,רָאטַארוקָארּפ רעדנַא ןַא ןעקיש טעװ רסיק רעד זיּב ,ן'סורָאלּפ
 לָאז רע ,רעפודסיוא ןַא ךרוד ןעגָאזנָא טזָאלעג םהיא טָאה ןוא סעּכ ןיא ןײרַא
 וצ הזעה יד טַאהעג וליפַא ןעּבָאה םידרומ ענלעצנייא .טדָאטש יד ןעזָאלרעּפ
 ,ןעגָאז טומעג ךיז סּפירגַא ןיוש טָאה ָאד .רענייטש טימ םהיא ףיוא ןעפרַאװ
 טָאה רע .ןעטלַאהנײַא טינ רהעמ ןעמ ןָאק םידרומ יד ןופ טפַאשנעדיײל יד זַא
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 וצ הירסיק ןייק ןעדיא עטס'בושח יד טימ םענייאניא רעהייטשרָאפ יד טקישעג

 ץרַאפ רעּבײלקירעײטש ןעמיטשעּב יז ןעשיװצ ןופ לָאז רע ידכּב ,ןסורָאלּפ
 ןיא קרַאטש .,ךיירגיניק ןייז ןיא טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא ,דנַאל

 / .ןָאטעגנַא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,גנוגידיילעב רעד רעּביא סעּכ

 טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא עסַאמ ַא ןעבילקעגפיונוצ ךיז טָאה לייוװרעד .2
 ,גנוטסעפ רעד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ןוא לַאפ ןעדעי ןיא המחלמ יד
 .יור ן'פיוא דייהרעטכירעגמוא ןעלַאפעגנָא יז ןענייז טרָאד .הדצמ טסייה סָאװ
 טלעטשעגקעװַא ןוא טע'גרהעגסיוא יז ןעּבָאה ,טרָא ם'נופ ןָאזינרַאג ןעשימ

 .עג טָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא .ןעשנעמ ענעגייא ערעיז ןופ גנולײטּבָא ןַא
 רעגנוי רעטסיירד ַא רהייז ,היגנח לודג.ןהּכ ם'נופ ןהוז רעד ,רזעלא זַא ,ןעפָארט

 רעגנוי רעטסיירד ַא רהייז ,היננח לודג-ןהֹּכ םינופ ןהוז רעד ,רזעלא זַא ,ןעפָארט
 ,שדקמה-תיּב ןופ ךַאװ רעד רעּביא רידנַאמָאק רעד ןעװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןַאמ
 טינ ןלָאז ײז זַא ,הדובע יד ןעוט סָאװ ,םינהּכ יד וצ ךיז טדנעװעג טָאה

 - רעד ןעוועג זיא סָאד טָא .ןעדיא-טינ ןופ תונּברק רעדָא תונּתמ ןייק ןעמעננָא
 ןעגעלעג זיא ןירעד םורָאװ ; רעמיור יד ןעגעק המחלמ רעד ןופ ּבױהנָא רעיתמא

 קלָאפ עשימיור סָאד רַאפ תונּברק יד רעהעמ ןעגניירּב וצ טינ ןיימ ַא ןעטלַאהעּב
 ןּבָאה טײל עטסכײרסולפנייַא ןוא םילודג:םינהּכ יד םגה ןוא .רסיק ןערַאפ ןוא

 ויא סָאװ ,ןּבױק םעד ןייז לטבמ טינ ןעלָאז ייז ,עגינעּפשרעדיװ יד טדערעגוצ
 ןעניז ןגעוטסעדנופ ,גנוריגער רעשימיור יד רַאפ ןעגניירב וצ ןעמונעגנַא

 .רעפ ךיז ןעּבָאה ייז ליײװ ,סנעטשרע .ןעּבעגוצכָאנ הטונ ןעוועג טינ טרָאפ יז

 ןעּבָאה ייז וצ סָאװ ,רעגנײהנָא ערעייז ןופ להָאצ רעסיורג רעד ףיוא ןעזָאל

 רעד זיא סָאד ןוא ,סנעטייווצ ןוא ,םידרומ יד ןעשיווצ עטסקרַאטש יד טרעהעג
 רידנַאמָאק רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ץרזעלא ףיוא טציטשעג ךיז ייז ןעּבָאה ,רקיע

 | .שדקמה-תיּב ם'נופ ךַאװ רעד רעּביא

 םינהֹּכ יד טימ טייל ע'בושח יד ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה טלַאמעד 3
 ןעגעװ הצע ןַא ךיז ןעטלַאה וצ ידכּב ,םישורּפ עטסנעהעזעגנַא יד ןוא םילודג

 עדער ַא ךרוד ןעקדיװ ןעבורּפ וצ ןעסָאלשעּב טָאה ןעמ .בצמ ןעגיד'נּכוסמ םעד
 קלָאפ סָאד ןעפורעגפיונוצ טָאה ןעמ ןוא ,הדירמ ַא וצ ןעּבערטש סָאװ ,יד ףיוא
 .גינייוועגיא ןיא ןעגעלעג זיא סָאװ ,רעיױט םענרעּפוק ץ'רַאפ גנולמַאזרעפ ַא ףיוא
 ,טייז.חרזמ ןיא שדקמה-תיּב ןופ לייט ןעטס

 ,טבַאמעג רָאלק רעטרױעװ עקרַאטש טימ ןעּבָאה רענדער יד יװ םעדכָאנ = -

 סָאד ןעגנײדבנײרַא ןוא הדירמַא ןעגעוו ןעטכַארט וצ זיא סָאד גיניזמוא יװ
 יװ ,ןעזייװעּב וצ טכוזעג יז ןעּבָאה ,המחלמ רעכילקערש ַאזַא ןיא דנַאלרעטַאפ
 ,ןעויועגפיוא רעטייװ ןעּבָאה ןוא ,גירק םוצ ןעדיירסיוא יד ןענייז סע גיטשינ
 ,תונּתמ טימ שדקמה:תיּב םעד ךילכייר טצוּפעגסױא ןעּבָאה ןרעטלע ערעייז זַא

 יד ןעמינעגנָא גידנעטש ןעּבָאה ןוא ,ןעװעג בדנמ ןעּבָאה רעדנעלסיוא סָאװ

 טרעטשעג טינ םענייק ןעּבָאה יז סָאװ יד אל .רעקלעפ עדמערפ ןופ תובדנ
 יז רָאנ ,ןוט טינ ןפוא םוׁשּב ןעמ רָאט סָאד םורָאװ -- תונּברק ןעגניירצ וצ

 ןָאק ןעמ ואװ ,שדקמה:תיּב ןיא תיגּתמ עגילייה יד טלעטשעגקעװַא ךָאנ ןעּבָאה
 יניײַא טציא ןעליװ ,רוד רעגיטציא עד ,רַעּבָא יז .םֹויה דע ןהעז ךָאנ יז
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 .סױרַא ידכּב רָאנ ,רעדנעלסיוא ןופ טסנעידסעטָאג םוצ עגונּב ןעסייג ןערהיפ
 ןעטכַארטעּב יז ןוא ,המחלמ יד ןעּבױהוצנָא ןוא ףמַאק םוצ רעמיור יד ןרעדָאפוצ
 ךָאנ טעװ ,וטפיא רעײז ןיא טקעטש סָאװ ,הנּכס רעד ץוח וַא ,טינרָאג ךיז
 ןײלַא ןעדיא יד ייּב רָאנ לײװ ,עמורפ.טינ א רַאפ םש ַא ןעמוקעּב טדָאטש יד
 לָאז םורָאװ .ןייז ללפתמ טינ ןוא תונּברק ןעגניירּב טינ רעדמערפ ןייק רָאט
 טלַאמעד ,ןעשנעמ-טַאװירּפַא וצ עגונּב גנומיטשעּב ןימ ַאוַא ןעכַאמ רעצימע
 סָאװ ,עבעילנעשנעמ רעד ןעגעק הריבע ןַא רַאפ טכַארטעּב סע עלַא ןעטלָאװ
 *פיוא ןערָאװעג רעּבירעד טלָאװ ןעמ ןוא ,ץעזעג ַא רַאפ טכַאמעג סע טָאה ןעמ
 יד ןעוָאלרעד טיג ןעגעװ דיר יד טהייג סע ןעװ ,רעּבָא רעטציא ; טגערעג
 ןירעד ןייֵא טינ ײז ןעניפעג ,תונּגרק ןעגניײרּב וצ רסיק םעד ןוא רעמױור
 טסיוטש ןעמ לײװ זַא ,ןעּבָאה ארומ ףרַאדעּב ןעמ רָאנ .סעטכערעגמוא טיפע
 ערעייז ןעגניירב ןענעק טינ ןכיג ןיא אפוג יז ןעלעװ ,תונּברק יד טָא קירוצ
 .ללטכער רעד ןערעװ ןעמונעגּבָא טעװ טדָאטש רעד ייּב ןוא ,תונּברק ענעגייא
 ,הטרח ןעּבָאה רעכיג סָאװ טינ ןעלעװ ײז בוא ,הכולמ רעד ןופ ץֹוש רעכ
 עב יד רעדייא ,גנוגידיילעּב יד ןעטכיררעפ רעדיוו ןוא תונּברק יד ןעגניירּב

 .ןעסיוורעד סָאד ךיז ןעלעוו עטגידייל
 ןעּבָאה סָאװ ,םינהּכ טכַארּבעג ןעמ טָאה עדער רעגיזָאד רעד תעשּב 4

 יד זַא ,טרעלקרעד ןעכַאה ייז ןוא ,םיגהנמ עטלַא יד טסואוועג טוג סרעדנוזעּב
 רעּבָא ףיורעד .רעדנעלטיוא ןופ תונּברק ןעמונעגנָא גידנעטש ןעּבָאװ ןרעטלע
 סָאװ ,םינהּכ יד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,טקוקעג טינ וליפַא םידרומ יד ןעּבָאה
 סָאװ ,לעגערסַאמ ענעי טרהיפעגכרוד סָאד ןעּבָאה ייז סָאװ ןוא הדובע יד ןעוט
 ןעמוקעג טינ רָאג ךָאנ וליפַא ייז ןענייז -- ,המחלמ יד ןעפורסיורַא טּפַאדעּב טָאה
 | . .גנולמַאזרעפ רעד ףיוא

 הרירמ יד ןעלעװ ייז זַא ,טקרעמעּב ןעּבַאה טייל ע'בושח יד יװ תויה
 .טיא ךיז ןופ ןעפרַאװוצּבָארַא טכוזעג יז ןעּבָאה ,ןעטלַאהנייַא רהעמ ןענָאק טינ
 טינ לּכ םדוק ןעלָאז רעמיור יד ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה ייז לייװ ,דלוש עכיל
 ן'טורָאלפ וצ םיחולש טקישעג ייז ןעּבָאה רעּבירעד .ייז וצ סעּכ רעייז ןעזָאלסיױא
 ַא רערהיפנָא סלַא טַאהעג ןעּבָאה ייז ןופ עטשרע יד סָאװ ,ןטּפירגַא וצ ןוא
 .עג ךיז ןעּבָאה עטצעל יד ןעשיװצ ןֹוא ,היננח ןופ ןהוז םעד ,ןועמש ןעסיוועג
 .סוק ןוא סּפיטנַא ,לואש יװ ,םיבורק סגיניק םעד ןופ ןעשנעמ ע'בושח ןענופ
 ןעלָאז טּפיִוגַא ןוא סורָאלּפ זַא ,ןעטעּב טפרַאדעּב ןעּבָאה סעיצַאטוּפעד יד ,רּבֹוט
 ,דנַאטשּפױא םעד ןעקיטשרעד וצ ידכּב ,םילשורי ןעגעק לייח ַא טימ ןהײגסױרַא
 | ,טעּפש ךָאנ זיא סע רעדייא

 ערעסעּב ןייק ןייז טנַאקעג טינ ,ךיז טהייטשרעפ ,טָאה ןסורָאלפ רַאפ
 יד ןעזָאלעג רע טָאה יֹזַא ןוא ,ןעהורמוא יד ןעגעװ העידי יד יװ ,הרושּב
 םוצ ןעדיא יד ןעּבײרט וצ ױזַא גידנענעכער ,רעּפטנע ןַא ןהָא טושּפ םיחולש
 - ,םידרומ יד רַאפ רעגיצניװ טינ טע'גאדעג טָאה רע סָאװ ,רעּבָא סּפירגַא .גירק
 סָאװ ןוא ,גירק ןערהיפ טלָאװעג ןעּבָאה ײז ןעמעװ טימ ,יד רַאפ רעדייא
 ךוא ,רעמיור יד רַאּפ ,ןעדיא יד ןעטיהוצנייַא טייז ןייא ןופ טּבערטשעג טָאה
 ,ןענאטשרעפ טוג ץנַאג טָאה ןעדיא יד רַאפ טדָאטש יד ןוא שדקמה-תיּב םעד
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 טָאה רעבירעד .ןעגניירּב טינ הבוט ןייק םהיא ךיוא טעװ דנַאטשפיוא רעד זַא
 אנוכרט ןוא ןשּב ןרוח ןופ רעטייר 3000 קלָאפ רעד ףליה וצ טקישעג רע
 םעד סוּפיליפ ףליהעג ןייז ןוא סוירַאד ןַאמטּפױה ם'נופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
 | . ,םוקי ןופ ןהוז

 םעד ןוא םיִנהֹּכ יד טימ טייל ע'בושח יד ןעּבָאה ,םעדכרוד טגיטומרע ,5
 ןעטשרעּבױא םעד ןעמונרעפ ,םולש וצ טּבערטשעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןֹופ לייט
 ם'נופ ץַאלּפ רעד ןוא טדָאטש לייט רעטשרעטנוא רעד םורָאװ ;טדָאטש לייט
 רעהפיוא ןהָא .םידרומ יד ןופ דנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה שדקמה.תיּב
 ןוא רערעדײלש ךרוד ןוא דנעה יד טימ רענייטש ןעפרַאװעג טציא ןעמ טָאה
 ךָאנ לָאמַא ןעגעלפ סעדנַאּב ענלצנייא .ןעלייפ ךס ַא ןעסַאשעג טָאה ןעמ ןוא
 ײּברעד ןוא ,טנעהָאנ רעד ןיא דנַאנַא טימ ןעפמעק ןוא ןעלַאפסיױא ןעכַאמ
 - רענלעז סגינעק םעד ןוא ,טומ ןרעסערג ַא ןעזיװעגסױרַא םידרומ יד ןעּבָאה
 טכַארטעג ןעּבָאה עטצעל יד .םינינע עשירעטילימ ןיא טייקטינעג ערעסערג ַא
 וצ ידכּב שדקמה-תיּב םעד ןעּפַאהרעפ וצ ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ רקיע רעד
 .,טרהעקרעפ .םוטגילייה םעד טכעוושרעפ ןעּבָאה סָאװ ,יד טרָאד ןופ ןעּביירטרעפ
 ךיוא ןעמענוצנייַא טהימעג ךיז ןעּבָאה גנורהיפנָא ס'רזעלא רעטנוא םידרומ יד
 .טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעלייט יד ץוח ,טדָאטש לייט ןעטשרעּביוא םעד
 .ןייק ןוא ןעטייז עדייּב ףיוא טולּב ןעסָאגעג ךיז טָאה געט ןעּביז ןופ ךשמ ןיא
 ןעטָארטעגּבָא טינ טרָא ןייז ןופ ןיא םידדצ עדייּב ןופ רענייא

 רעכילטיא תעׂשּב ,ןעגָארטיץלָאה ןופ בוטיםוי םעד ,ּהָאט ןעטכַא םעד 5
 גידנעטש ןעטלַאהוצרעטנוא ףיוא ץלָאה ןעגניירפ גהנמ ץ'טיול טפרַאדעּב טָאה
 ערעייז טזָאלעגוצ טינ רעגנייהנָא ס'רזעלא ןעּבָאה - ,חבזמ ןץפיוא רעייפ םעד
 קלָאפ ןעטנעפָאװעּבמוא ץטימ םענייאניא יװ תויה ןוא ,הדובע רעד וצ רענגעג
 ,עגנָא ןערעוװ ױזַא - רעירָאקיס ךיוא שדקמה:תיּב ןיא טּפַאחעגנײרַא ךיז ןעּבָאה
 .אה -- םידגב ערעייז רעטנוא ןעלַאשזניק ענעטלַאהעּב טימ ןעטידנַאּב יד ןעפור
 ַא ןיא ןעלַאפנַא ערעײז ןעּבױהעגנַא לָאמַא רעדיװ ףליה רעייז טימ יז ןעּב
 :עגסױרַא יז ןעּבָאה גנַארד ןעקרַאטש רעייז ךרוד ןוא ,סָאמ רעטקרַאטשרעּפ
 ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס עכילגיניק יד טדָאטש לייט ןעטשרעּביוא ם'נופ טּפוטש
 ןעּבָאה ןוא ,טֹומ רעייז טול ןה ,להָאצ רעייז טול ןה ייז ןופ רעכַאװש ןעװעג
 .ץַאלּפ םעד ןעמונרעפ ןײלַא

 ןוא היננח לודג-ןהּכ ם'נופ זױה סָאד ןעדנוצעגרעטנוא יז ןעּבָאה ףיורעד
 ידכּב ,ויכרַא ןעשיטדָאטש םעד ךיוא ןוא ןעצַאלַאּפ ס'עקינערעּב ןוא סע'סּפירגַא
 ,ןעטנעמוקָאד ערעדנַא ןוא ןעלסקעװ ענעדיישרעפ ןעטכינרעפ וצ רעכיג סָאװ
 יז ןעּבָאה םעדכרוד .תובוח ןענָאמוצנייַא רהעמ ןייז ךילגעמ טינ לָאז סע ,ױזַא
 יד סָאװ ,ןופרעד הבוט ַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ךס ַא ךיז וצ ןעגיוצעגוצ
 .עגפיוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעּבָאה ןוא ,ןערָאװעג טעטכינרעפ ןענייז ןעטנעמוקָאד
 גנירג יא ײז ךיז טָאה ,סנעגירעביא .עכײר יד ןעגעק עמירָא יד טצעה
 ןעפָאלטנַא זיא ויכרַא ם'נופ ךַאו יד תמחמ , ןעדניצוצרעטנוא ןעּבעגעגנייַא
 | | - .ןערָאװעג
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 רעד ןופ ורענ םעד טגיליטרעפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןעּבָאה ייז יו םעדכָאנ
 טייל עיבושה יד ןופ לייט ַא .אפוג םיאנוש יד ןעגעק סױרַא ייז ןענייז ,טדָאטש
 ןוא גנייג עשידרערעטנוא ןיא ןעטלַאהעּב ךיז ןעּבָאה םילודג:םינהּכ יד ןופ ןוא
 :יא םוצ ןעטָארטעגּבָא ןענייז רענלעז סגיניק ץטימ םענייאגיא עגירעּביא יד
 רעטניה ןעסָאלשרעפ דניװשעג ךיז ןעּבָאה ןרעיוט עגייז סָאװ ,ץַאלַאּפ ןעטשרעב-
 ןַײז ,היננו לודגףהּכ רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עטצעל יד ןעשיװצ יז
 ןעּבָאה לײװרעד .טקישעג טָאה סּפירגַא סָאװ ,םיחולש יד ןוא היקזח רעדורּב
 ןוא ןוחצנ רעייז ןופ ןעדירפוצ קידנעייז ,הקספה עניילק ַא טכַאמעג םידרומ יד
 | .תופרש יד ןֹוכ גנוקריו רעד ןופ

 רעדיװ יז ןענייז ,בָא שדוח ןופ ןעט:15 םעד ,גָאט רעדנַא םעד רעּבָא 7
 ,געט ייווצ טרעגעלעּב יז ןעּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,ַאינָאטנַא ףיוא ןעלַאפעגנָא
 ,גנוטסעפ יד ןעדנוצעגרעטנוא ןוא ןָאזינרַאג םעד טעיגרה'עגסיוא ייז ןעּבָאה
 םעד ןענופעג ךיז ןענָאה סע ואו ,ץַאלַאּפ םוצ טזָאלעג ךיז יז ןעּבָאה ךָאנרעד
 טהימעג ןעּבָאה ןוא תונחמ רעיפ ףױא טליײטעצ ךיז ןעּבָאה ,רענלעז סגיניק
 ,ךסַא ןעװעג ןענײז רעלַאפנָא יד יו תויה .ןערעיױמ יד ןעכערּבוצנייא ךיז'
 ,לַאפסױא ןַא ןעכַאמ וצ יז טגעװרעד טינ עטרעגעלעב יד ןענָאה רעּבירעד
 ןעבָאה ,סמערוט ןוא ןעלַאװ יד ףױא טלײטעגרעדנַאנופ ךיז ןעּבָאה יז רָאנ
 ףרעױמ יד רעטנוא ןעטידנַאּב ךס ַא טיױטעג ןוא רענגעג ערעייז ףיֹוא ןעסָאשעג
 ןעּבָאה םידרומ יד ,רעהפיוא ןהָא טפמעקעג ןעמ טָאה טכַאנ יײיּב ןוא גָאט ייּב
 ןעּבָאה רעדיװ רענלעז סגיניק םעד ,עטרעגעלעּב יז ןרעגנוהוצסיוא טפָאהעג
 נָא רַאפ ןרעטַאמניײא ךיז רערעגעלעב יד ןעלעװ ףוס:ל2=ףוס זַא  ,טנעכערעג-
 | .גנוגניירטש

 םענעי ןופ ןהוזַא ןעװעג זיא רע---םחנמ רעסיוװעג ַא טָאה לייוורעד 8 |
 סעיסויניריװק ןיא טלעמונַא טָאה סָאװ ,לילג ןופ ןעטנוהעלעג ןעשירעגירק
 ץוח ,ךָאנ ןענעקרענָא ייז סָאװרַאפ ,ןעדיא יד ןעפרואװרַאפ טכַאמעג ןעטייצ
 ענייז עכילטע טימ ןהײג טזָאלעג ךיז - ןערַאה ערעייז רַאפ רעמיור יד ,טָאג
 =רַא סע'סודרוה גינעק םעד ןעכַארּבעגניַא טָאה ,(} הדצמ ןייק םירבח עטנעהָאנ
 טָא טימ ;רעּבױר עדמערפ ךָאנ טײלסדנַאל ענייז ץוח טנעפָאװעּב ןוא לַאנעס
 יו טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ךַאװּבײל ןייז ןערָאװעג זיא סָאװ ,עדנַאּב רעד
 םידרומ יד ןופ שארּב טלעטשעג ךיז רע טָאה טרָאד ;םילשורי ןייק גינעק ַא
 ,גנורעגעלעּב רעד ןוֿפ גנורהיפ יד ןעמונעגרעביא טָאה ןוא

 יד ןעּבָארגוצרעטנוא ןעפָא ןוא ,סענישַאמ טלהעפעגסיוא רעּכָא ןעּבָאה'ס
 =עג זיא סָאװ ,ןעלייפ ןופ לעגָאה םעד רעּביא ןעוועג ךילגעמ טינ זיא ןרעיומ:
 ַא ןופ ןעּבָארגעגסױא רערעגעלעּב יד ןעּבָאה רעּבירעד ,ןעּבױא ןופ ןעגיולפ
 ןוא ,סמערוט יד ןופ םעגייא וצ זיּב גנַאג ןעשידרערעטנוא ןַא ךלהמ ןעטייוו

 ןעמונעגנײא ןעװעג ןיוש הדצמ לעטיּפַאק םעד ןופ 2 {} םעד טױל זיא סנעגירעּביא (}

 יטרעטנַאלּפרעֿפ ,תועמשמ ,ןעשינעהעשעג יד ןופ רױס רעד ָאד זיא ןכּכב ,םידרומ יד ךרוד

 | .הרעה יד ןעטיָאד ןוא 126 }||,  עטכישעג עשידיא ש'װָאנגוד ,לגרעפ
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 :רעצליה ךרוד טציטשעג םהיא ייז ןעּבָאה ,ןעלַאפנייַא טינ לָאז גנַאג רעד ידכּב
 .קעװַא ןענייז ןוא ןעדנוצעגרעטנוא ץלָאה יד יז ןעּבָאה ךָאנרעד ;סנעקלַאּב ענ
 ינייֵא ףֹּכיּת םרוט רעד זיא ,טנערּברעפ ןערָאװעג ןענייז סנעקלַאּב יד רָאנ יװ
 | ,ןעלַאפעג

 סָאװ ,רעיױמ עטייווצ ַא גינייוועניא ןופ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה טציא רָאנ
 צטרעגעלעּב יד םורָאװ ,רעטשרע רעד רעּביאנעגעק ןערָאװעג טיוּבעגסױא זיא
 רעד לייװ ,רַאפרעד רשפא -- דנייפ ערעייז דצמ לַאפנָא םעד טקרעמעּב ןעּבָאה
 .קָאש וצ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ,ןעּבָארגעגרעטנוא םהיא טָאה ןעמ תעשּב ,םרוט
 רערעגעלעּב יד זַא ,לַאװ ןעטייװצ ַא ךָאנ טיוּבעגסױא ךיז ןעּבָאה ןוא -- ןעל
 :ַעג טלעמוטרעפ ןעצנַאגניא ייז ןענייז ,ןהעזרעד דייהרעטכירעגמוא סָאד ןעּבָאה
 לָאמַא טימ רעּבָא .ןוחצנ רעייז ןיא רעכיז ןעועג ןיוש ןענייז ייז םורָאװ ,ןערָאװ
 ם'נופ רערהיפנָא יד וצ ןוא ץמחנמ ֹוצ םיחולש טקישעג עטרעגעלעּב יד ןעּבָאה
 םעד .ןעהיצּבָא יירפ ןעוָאל ייז לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא דנַאטשפיוא
 .טּבױלרע סָאד ןעמ טָאה רענױאוונייַא עגיטרָא יד ןוא ןעטַאדלָאס סגינעק

 ןײלַא ןענייז סָאװ ,רעמיור יד ןענייז ,קעװַא ןענייז עטצעל יד יװ םעדכָאנ
 ןעּבָאה עסַאמ ַאזַא ןעגעק תמחמ ,ןערָאװעג טלעמוטעצ קרַאטש ,ןעּבילּבעגרעּביא
 ַא ןעכַאמ ַײז טימ לָאז ןעמ ןעטעּב רָאנ .ןוטפיוא טנָאקעג טינ טשינרָאג ייז
 .עג טינ ןעּבָאה יז סָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיוש ,טסַאּפעג טינ טָאה ,הרשּפ
 / צד .טרָאװ ענעּבעגעג סָאד ןעטלַאה ךיא טעװ ןעמ זַא ,טרעכיזעּב .ןייז טנָאק
 טנָאקעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ;רעגַאל רעייז ןעזָאלעגקעװַא יז ןעּבָאה רעּביר
 סמערוט עכילגיניק יד וצ ןעּפָאלטנַא ןענייז ןוא ,םרוטש ַא ןיא ןעמעננייַא גנירג
 ןעגנורדעגנײרַא ןעשנעמ ס'מחנמ ןענײז טלָאמעד .םירמ ןוא לאזפ ,סוקיפיה
 ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,ןעמעלַא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ,רעגַאל םענעזָאלרעּפ ם'ניא
 םעדכָאנ ,רעגַאל םעד ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ןוא ,ןעפױלטנַא וצ ןעזיוועּב טינ
 ,לולא ןיא געט סקעז ןהעשעג זיא סָאד .קעּפעג םעד טּפַאחרעפ ןעּבָאה ייז יװ

 תיננח לודג-ןהֹּכ םעד טּפַאחעג ןעטידנַאּב יד ןעּבָאה גָאט ןרעדנַא םעד 9
 ףעטלַאהעּב טַאהעג ךיז טָאה רע ואװ ,ץַאלַאּפ ם'נופ גנוטײלרעסַאװ רעד ןיא
 ןעּבָאה םידרומ יד .היקזח רעדורּב ןייז טימ םענייאניא םהיא טע'גרה'רעד ןוא
 .ןעפיולטנַא ןענָאק טינ לָאז ןָאזינרַאג ןופ רענייק ידכּב ,סמערוט יד טוג טיהעג
 לודג-.ןהֹּכ םעד ןוא ןעגנוגיטסעפעּב יד ןופ גנורעטשעצ יד טָאה סנעגירעּביא
 םהיא יװ תויה ןוא ,תוירזכַא רעגיניזמוא ןַא וצ ןע'מחנמ טכַארּבעג טוט ס'היננח
 ,הלשממ יד ןעמענּבָא ןענָאק טינ םהיא ייּב טעװ רענייק זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה
 וצ ןעװעג טינ םהיא ןופ זיא סע זַא ,ןַאריט ַאזַא ןערָאװעג רע זיא רעּבירעד
 .ןײהנָא ס'רזעלא םהיא ןעגעק ןענַאטשעגפיוא ןענייז םעד תמחמ .,ןעטלַאהרעד
 טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ :טגָאזעג ױזַא ןרעדנַא םוצ רענייא ןעּבָאה סָאװ ,רעג
 רעטציא ןעמ רָאט ,רעמיור יד ןעגעק ןעוװעג דרומ טייהיירפ וצ הקושּת סיוא
 ַאזַא ןופ עינַאריט יד ןעגָארטרעּבירַא ןוא ןַאמסדנַאל ַא ךיז ןעּבעגרעטנוא טינ
 טהייטש ןעגעווטסעדנופ ,ןעטַאטדלַאװעג ןייק טינ טהייגעּב רע םגה סָאװ ,ןעשנעמ
 בידנעװטיונ ןייז עקַאט טעװ רעּבָא רעמָאט .ייז ןופ רעגירעדינ ךס ַא ךָאד רע
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 טלָאמעד ,ןעשנעמ םענלעצנייא ןַא גנוטלַאװרעּפ רעד ןופ שארּב ןעלעטשוצקעװַא
 .ןע'מחנמ רעדייא ,רעכיג טליװ רהיא ןעמעװ עדרעװ עכיוה עגיזָאד יד טמוק

 טהיא ףיױא ןעלַאפעגנָא ןעטפערק עטגינייארעפ טימ יז ןענייז ףיורעד
 תוכלמידגּב ןיא ןָאטעגנָא ,ןייז ללּפתמ קעװַא זיא רע ןיהואו ,שדקמה:תיּב ןיא
 ס'רזעלא זַא ןוא .רעגנייהנָא עטנעפָאװעּב עטיווס רעדנעצעלג ַא ןופ טיילע ןוא
 ךיז קלָאפ עצנַאג סָאד ךיוא טָאה ,םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז רעגנײהנָא
 םעד ןעפרָאװעּב ןוא רעגייטש ןעּבילקעגפיונוצ טָאה ,לַאּפנָא םיניא טגילייטעּב
 =ַארּבָא םהיא טעװ ןעמ רָאנ יװ זַא ,טנעכערעג סָאה ןעמ םורָאװ ,ןעטנרהעלעג
 עגייז ןוא םחנמ .הדירמ רעצנַאג רעד ןופ ףוס ַא ןעמענ טעװ ,געװ ןופ ןעמ

 ,ןהעזרעד ןעּבָאה יז זַא רעּבָא :ןעטלַאהעג טייצ עסיוװעג ַא ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ
 טזָאלעג ךיז יז ןעּבָאה ,ייז ףיוא ןָאטעג זָאלַא ךיז טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד זַא
 יד ןיא רענגעג יד וצ ןעלַאפעגנײרַא זיא סע רעװ .ןעטייז עלַא ןיא ןעפיול
 ,ןעטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןוא ,ןערָאװעג טע'גרהירעד זיא ,דנעה
 ןעפױלטנַא וצ ןעּבעגעגויַא ךיז טָאה גיצניװ רָאג .טכוזעגפיוא דלַאּב ןעמ טָאה
 ןב רזעלא ,בורק ַא ס'מחנמ ךיא ןענופעג ךיז טָאה ייז ןעשיוצ ;הדצמ ןייק
 =טנַא ןיא אפוג םחנמ .הדצמ ןופ ןַאריט רעד ןעוועג רעטעּפש וויא סָאװ 4,ריאי
 טרָאד ךיז טָאה ןוא ,לפוע טסייה סָאװ ,טדָאטש לייט ם'ניא ןערָאװעג ןעפָאל
 רעטנוא טיוטעג ןוא טּפַאחעג םהיא ןעמ טָאה םעדכָאנ דלַאּב רָאנ ;ןעטלַאהעּב
 סָאװ ,ןמולשבא ןוא ןעפליהעג ענייז ךױא ענעגייא סָאד ,םייונע עכילקערש
 ,עינַאריט ןייז ןופ רעטסגרע רעד ןעוװעג זיא

 טקריװעגטימ קלָאפ סָאד טָאה ,ןרָאװעג טקרעמעּב ןיוש ןזיאיס יװ ,10 |
 םעדכרוד ןעמָו טעװ רשפא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ תהשעמ רעצנַאג רעד ייּב
 סָאװ ,ערעדנַא יד טרהעקרעפ ;דנַאטשפיוא ןעצנַאג םעד ןעגידנערעפ ןענָאק
 =ָעג טינ ןפוא םושּב ןעּבָאה ,הלודג ןייז ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא ןעימחנמ ןעּבָאה
 ײז רָאנ ,ןעהורמוא עשירעגירק יד ןופ ףוס ַא ןעכַאמ וצ לעיצ ַא ךיז טלעטש
 קלָאפ סָאד רהעמ סָאװ ןוא .ןעזָאלּבוצרעדנַאנופ רהעמ ךַאנ ייז טנעכערעג ןעּבָאה
 ,ןעטַאדלָאס יד ןרעגעלעב וצ ןערעהפיוא ןעלָאז ייז ,ךיז ןעטעּבעג ייז ייּב טָאה
 .רעמיור יד ףיוא ןעלַאפעגנָא ייז ןענייז רעקרַאטש ץלַא

 :ָאק רעשימיור רעד ןעסייהעג טָאה ױזַא --- סויליטעמ ןעּבָאה ףוס=לּכ:ףוס
 ןוא ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז רהעמ טנָאקעג טינ ןעשנעמ ענייז ןּוא --- רידנַאמ
 ןעזָאל ײז טעװ רע זַא ,ןערעװש לָאז רע ,ןירזעלא ןעטעבעג רעּבירעד ןעּצָאה
 ערעײז ןעּבעגוצּבָא טגָאזעגוצ םהיא ייז ןעּבָאה רַאפרעד ןוא ,ןעהיצּבָא יירפ
 קרַאטש ןענייז רעגנייהנָא ס'רזעלא ,סטוג:ןוא:ּבָאה עקירעּביא ערעייז ןוא רהעװעג
 ןֹּב ןוירוג טקישעג ןעּבָאה יז ןוא ,השקּב רעד טָא טימ ןעװעג ןעדירפוצ
 'עּב ֹוצ ידכּב ,רעמיור יד וצ ןתנוי ןּב הדוהי ןוא קדצ ןּב היננח ,ןומידקנ
 סויליטעמ זיא ףיורעד .העובש ןוא ףּכיתעיקּת ַא ךרוד ךַאמּבָא םעד ןעגיטפערק
 =עג ערעײז טַאהעג ךָאנ ןעּבָאה יז ןמז לֹּכ .ןעטָארטעגּבָא ןעשנעמ ענייז טימ
 .סורַא טינ ךיוא ןּבָאה ןוא ןעלַאפעגנָא טינ ייז ףיוא םידרומ יד ןענייז ,רהעוו
 ןָאטעגסיוא ךַאמּבָא ץטיול ןּבָאה רעמיור יד זַא רעּבָא ,הדיגּב םוש ןעק ןעזיוװעג
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 ,געװ רעייז ןהייג גיהור טלָאװעג ןעּבָאה ןוא ןעדרעווש ןוא ןעדליש ערעייז-
 יז ןעּבָאה ןוא ייז ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז גנולצולּפ ןעשנעמ ס'רזעלא ןעּכָאה
 רעדָא ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז טבורּפעג טינ וליּפַא ןעּבָאה רעמיור ידי : טעליוקעגסיוא
 סעד ףױא ןעזיװעגנָא לוק ןפיא ךיוה טינ רהעמ ןעּבָאה ייז ,ךיז ןעטעּב וצ
 טימ עלַא ייז ןענייז יוזַא .העובש ַא טימ ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא סָאװ ,ךַאמּבָא
 יד ןעּבָאה ןײלַא םהיא ;ןץ'סויליטעמ ץוח ,ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא תוירזכא
 עשידיא יד - ןעמענוצנָא טגָאזעגוצ טָאה רע תמחמ ,ןעּבעל ןעזָאלעג םידרומ
 ,ןייז למ ךיז ןעזָאל וצ ןוא הנומא

 גנוטיידעּב עסיורג ןייק רהעונָא רעד רעמיור יד רַאפ טָאה ,סנעגירעּביא
 .יורג ַא ךופ ןעשנעמ גיצניוו זיולּב ןערהָאװעגנָא ןעּבָאה ייז לייװ ,טַאהעג טיג
 .רָאפ ַא יװ ןעמוקעגסיוא הטיחש עגיזָאד יד זיא .רעּבָא ןעדיא יד רַאפ ,לייח ןעס-
 ,ןענַאטשרעּפ טוג ןעּבָאה ייז םורָאװ ;גנַאגרעטנוא םעגעגייא רעייז ןופ לעיּפש

 .סיוא טינ רהעמ יז ןענָאק יײז סָאװ ,המחלמ רעד וצ הּביס ַא זיא הלוע יד טָא זַא -
 וליפא סָאװ ,ןעכערּברעפ ַאזַא ןופ טקעלפעּב זיא טדָאטש רעייז זַא ןוא ,ןעקעמ
 ,רעמיור יד דצמ המקנ ףױא ךיז ןעטכיר דלַאּב ןעפרַאד טינ ןעלָאז ייז ןעוו
 ןעבָאה רעּבירעד .ףָארטש סטָאג רַאפ ןעּבָאה ארומ טפרַאדעּב ךָאד יז ןעּבָאה
 ' טָאה טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןוא .,רעיורט ןעכילטנעפע ןַא טלעטשעגנייַא יז
 .יײרטּבָא טנָאקעג טינ ןעּבָאה רעגריּב עגיהור יד .טײהנעגָאלשרעדינ ַא טשרעהעג
 יד ןופ דניז יד רַאפ ןעמוקּבָא ןעװמ ןעלעװ ייז זַא ,ארומ יד ךיז ןופ ןעּב
 ןיא טסייה סָאד ,תּבש םוא דָארג ןעמוקעגרַאפ זיא הטיחש יד םֹורָאװ ,םידרומ-

 , ,טיִנ טײּברַא םוש ןייק טלָאמעד ןעמ טוט ןיד.יּפ-לע סָאװ ,גָאט ַאזַא

 .לעטיּפאק רעטנהעצכא
 .ט'פדור'עג ןעדיא יד ןערעװ םוטעמוא

 .עג ךַײא טָאה העש רעגיבלעזרעד ןיא ןוא גָאט ןעגיּבלעזמעד ןיא 1
 רענױאװניײַא יד זַא -- םימשה ןמ הרזג ַא ןעװעג טלָאװ סע יװ ױזַא -- ןעפָארט
 ןייא ןיא זַא ױזַא ,רעגריּבטימ עשידיא ערעייז טע'גרה'עגסוא ןעּבָאה הירסיק ןופ
 רעד ןיא ןוא ,ןעדיא 20000 רעכעה טע'גרה'עגסיוא ןערָאװעג ןענייז טייצ העש
 יד ךיוא םורָאװ ,ןעּבילּבעג טינ רהֹעמ רעגיצנייא ןייק זיא טדָאטש רעצנַאג
 ףיוא ענעגנַאפעג סלַא ןערהיפּבָא ןוא ןעּפַאח ןעסייהעג סורָאלפ טָאה ענעּפָאלטנַא
 טכַארּבעגנײרַא טָאה הטיחש רעגיזָאד רעד ןעגעװ העידי יד .ןעטפרעוו:ספיש יד

 ןופ ןעגנולייטּבָא עטנעּפָאװעּב ענלעצנייא ןוא ,סעּכ ןיא קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד |
 ןעגיל סָאװ ,טדעטש עגיצנייא ןוא רעיריס יד ןןופ רעפרעד יד טסיוורעפ ןעגָאה ייז |

 ךָאגרעד .סילָאּפָאטיקס ןוא ַאלעפ ,ַאסַארעג ,סיטינַאּבעס ,ַאיפלעדַאליפ :ץינערג םייּב
 םוצ םיבושי יד ןעּבָאה ייז ואוו ,ןלוג ןוא אתיסוס ,הרדג ףיוא ןעלַאפעגנָא יז ןענייז
 רעטייוו ןהייג טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןוא ,טנערּברעפ לייט םוצ ןוא טסיװרעפ לייט

 . ךיוא ,הירסיק ןוא ַאּכַאג ,סיאַאמעלָאטּפ ףיוא ךיוא ןוא עסַאדעק עשירוצ יד ףיוא; -
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 רָאנ ,גנַארד םעד ןעגעק ןהייטשעּב טגָאקעג טינ ןעּבָאה ןולקשַא ןוא עטסַאּבעס

 *9צ ךָאנ ךיוא ןעּבָאה ןוא טדעטש עדייּב יד טָא טנערּברעפ ןעּבָאה ןעדיא יד

 .רעד ךס ַא ןערָאװעג טּביױרעגסױא ןענייז םעד ץוח .הוע ןוא ןָאדעטנַא טרעטש

 .עג טעליוקעגסיוא ןענייז !ײװנעסַאמ ןוא ,דנעגעג רעד ןיא ןעגיל סָאװ ,רעפ

 דנייפ ערעייז ןופ דרעװש ץכרוד ןעליּבסנַאמ ענעגנַאפעג יד ןערָאװ

 .הטיחש ערענעלק ןייק טינ טכַאמעגנָא ןעּבָאה רעיויס יד ךיוא רָאנ 2

 יירפ יװ ,זױלּב טינ ןוא ןעדיא עלַא טדעטש יד ןיא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה יז

 סָאװ ,הנּפס יד ןעטיהרעפ וצ ידכּב ,םעד ּבעילוצ ךיוא רַאנ ,האנש תמחמ ,,רעה

 "ארומ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןעיריס ץנַאג ,ייז ןעגעק ןענַאטשעגפױא זיא

 .דגייפ ייווצ ףיוא טליײטעצ ןעװעג זיא טלָאטש עכילטיא ןוא ,גנוגערפיוא רעגיד

 סָאװ ,ןירעד גנוטער ןייז ןהעזעגנייַא טָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,ןרעגַאל .עכיל -

 ןיא געט יד קעװַא ןענײז ױזַא .רענגעג ןייז ןעגיליטרעפ טשרעוצ טעװ רע

 עלַא םורָאװ ,רעגיד'איוומ ךָאנ ןעוועג ןעגיז טכענ יד רַאנ ,תוטיחש עגידנעטש |

 .קערש ןייא ןיא ןעוועג ןענייז

 עד ,ןעדיא עלַא טגיליטרעפ טָאה ןעמ זַא ,טנעכערעג טָאה ןעמ רָאנ יװ
 ןפ

 רַאֿפ דושח ןעװעג ןעגייז סָאװ ,ןעשנעמ יד רַאפ ןעמעני ךיז ןעמ טגעלפ טלַאמ

 םידדצ עדײב ןענײז יז ןעגעװ סָאװ ,יד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא .דניירפנעדיא

 רָאנ ,תונעט םוש ןהָא ןעגניירּבמוא טנַאקעג טינ ײז ןעמ טָאה ,קפוסמ ןעוועג

 ,דניפ ענעּפָא ןעװעג ןעטלָאװ יײז יװ יװַא ,טאהעג ארומ יז רַאפ טָאה ןעמ

 ,עכלעזַא ךיוא .ערעדנַא טימ טגיגייארעפ ןעטערטסױרַא ןעגעלפ ייז זַא טרטב

 יד ןעבירטעג טציא טָאה ,ןעשנעמ עכילדירפ רַאפ םש ַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ

 ןעמ םורָאװ .דגנּכש דצ ם'נופ רעגנײהנַא יד ףױא ןעלַאפוצנָא תולזג וצ הקושּת

 יד ןופ סנעגײא םעד ךיז רַאפ ןעמענוצוצ ןעטלַאהעגּבָא טינ .ןיטולחל ךיז טָאה

 ןעמ סָאװ ,ּבױר יד ּבוטש ןיא ךיז וצ ןעגָארטרעּבירַא טגעלפ'מ ןוא עטע'גרה'רעד

 ךָאנ .המחלמ ַא ןיא ןעלַאפעג ןעטלָאװ יז יװ יֹזַא ,יײז ייב ןענימעג טגעלפ

 רו ,דובּכ ןעּבעגעגּבָא ןעמ טָאה ,ןעּפַאװנײרַא רהעמ טגעלפ סָאװ ,םעד :רהעמ

 .עג לופ ןענייז טדעטש יד ןוא .דנייפ ךסַא ןעװעג תצנמ ןעּבָאה טלָאװ רע

 / עטלַא ;ןעּבַארגעּב טינ ײז טָאה רענייק סָאװ ,סרעּפרעק עטױט טימ ןערָאװ

 ןעיורפ ןוא ,רעדניק עגיילק ןעצענ טוט גידנעגיל ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה טייל

 רעצנַאג רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,ןּברוה רעד .דייהרעטקעדעגוצ טינ

 ,חצריישעמ יד רַאֿפ רעגרע ךָאנ טעמּכ ןוא ,ןעּביירשעּב וצ טינ זיא ,ץניװַארּפ

 ןעפרַאד סָאװ ,עייג רַאפ קערש יד ןעװעג זיא ,ןערָאװעג ןָאטעגּבָא ןענייז סָאװ

 | .ןעמוקרָאפ ךָאנ

 ,עדמערפ טימ רָאנ ןעפמעק וצ טַאהעג ןעדיא יד ןעבָאה רעזַא זיּב 3 |

 .עגסױרַא יז ןעגעק ןענייז ,סילָאֿפָאטיקס ףיוא ןעלַאּפעגנָא ןענייז יז זַא ר

 ןעּבָאה עטצעל יד םורָאװ .רעדירּב-טקלַאפ ענעגייא ערעייז טיאנוש סלַא ןעטָארט

 טלָאװעג ןעּבָאה .ןוא סילָאּפָאטיקס ןופ רענױאװניײַא יד טימ תחא די טכַאמעג

 .ע'בורק רעייז ןופ ןעגָאזּבָא ךיז ןוא טײלטדנַאל ערעיײז טימ ןעטלַאה המחלמ

 עסיורג וצ עגױָאד יד רָאנ .טייקרעכיז רענעגייא רעייז ּבעילוצ יז טימ טּפַאשה
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 :לואוונייא יד ייּב דשח ַא טקעװרעד טָאה םינכש ערעייז ןענעיד וצ טּפַאשטיירג
 ןעלַאז רעגריּב עשידיא יד ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה סָאװ ,סילָאּפָאטיקס ןופ רענ
 ידכּב ,ןעשנעמ ךסַא ןעליוקסיוא ןוא טדָאטש רעד ףיוא ןלַאפנָא טינ טכַאנייּב
 יז ןּבָאה רעּבירעד .טײלסדנַאל ערעייז טימ ןעכַאמ וצ םולש רעדיװ םעדכרוד
 סעילימַאפ ערעייז טימ ןּבַײלקרעּבירַא ךיז ןעלָאז יז ,ןעדיא יד ןופ טרעדָאפעג
 רעייז ןעגיטעטשעּב ןוא תודחא יד ןעגיטסעפעּב ןעליוו יז ביוא ,לידלעוו ןיא
 טינ זיּב ןייק ןעּבָאה ןעדיא יד .עדמערפ ןעגעק ךַאמּבָא םוצ טּפַאשיײרטעג
 .יואוונייא לד ןוא ,גנורעדָאפ רעגיזָאד רעד ןעּבעגעגכָאנ ןעּבָאה ןוא טכַארטעג
 לדכּב ,גיאור ןטלַאהרעּפ ךיז געט ייווצ טשרעוצ ןעּבָאה סילָאּפָאטיקס ןופ רענ
 רעטירד רעד ןיא רָאנ .ןעדיא יד ייּב ןעמוקפיוא טינ דשח םוש ןייק לָאז סע
 :לוקעגסיוא ןעּבָאה ןוא טייהנעגעלעג עגיטסניג ַא טצונעגסיוא יז ןעּבָאה טכַאנ
 "גיזױלגרָאז רעייז תמחמ ןוא ןעפָאלשעג לייט םוצ ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד טעל
 טּפַאחרעפ ןעּבָאה ןוא ,טלעטשעגסיוא טַאהעג טינ ךַאװ ןייק יז ןעּבָאה טײק
 ןעדיא ןערָאװעג טעיגרהיעגסיוא ןענייז ןעצנַאגניא ;סטוג?ןוא-ּבָאה ץנַאג רעײז
 ןעשנעמ 13 000 רעכעה

 =עג טָאה סע סָאװ ,םעד ןעגעוו ןענָאמרעד וצ יאדּכ זיא סרעדנוזעב 4
 ן'טימ ןעשנעמ םענעהעזעגנָא ןַא ןופ ןהוז םעד ,ןועמש ןעסיוועג ַא טימ ןפָארט
 רע רָאנ ,שנעמ רעגיטומ ַא ןוא רבג רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ,לואש ןעמָאנ
 .טדנַאל ענייז ןופ ןעדָאש ץ'ּבילוצ ענײז תולעמ עגיזָאד יד טצונעגסיוא טָאה
 ןוא ,ןעדיא ךס א ןעג'רה'סיוא ןוא ןעטערטסױרַא רע טגעלפ גָאט עלַא . .טייל
 םעדכרוד ,געלשעג ם'נופ גנַאגסױא םעד ןעמיטשעּב ןײלַא רע טגעלפ סלָאמטּפָא
 =וקעּב רֶע טָאה רעּבָא טציא .ערעײז ןעסַאמ עצנַאג ןעּבירטרעפ טָאה רע סָאװ
 :סקלָאפ ענייז ןעױרָאמ ן'רַאפ ,טנעידרעפ טָאה רע סָאװ ,ףָארטש ןייז ןעמ
 יה | | .רעדירּב

 =מורא טַאהעג ןעּבָאה סילָאּפָאטיקס ןופ רעניואוונייא יד רָאנ יו םורָאװ
 רע טָאה ,ןעלייפ טימ יז ןעטָאשַאּב ןוא לידלעוו ם'ניא ןעדיא לד טלעגנירעג
 ,םיאנוש יד ףיוא ןעלַאפעגנָא טינ זיא רע רעּצָא ,דעװש ןייז ןגױצעגסױרַא
 ײז ןעגעק טעװ רע זַא ,לעיפ יװַא ןענייז יז זַא ,ןהעזעגנייא טָאה רע תמחמ
 טָאה גנוגערפיוא רעכילטּפַאשנעדייל ןייז ןיא ןוא ,ןערהיפסיוא ןענָאק טינ טשינרָאג
 ךיא םוקעּב ,סילָאּפָאטיקס ןופ רעניואוונייא רהיא ,ךייא ןופא : ןפורעגסיוא רע
 ּבָאה ךיא םורָאװ ;םישעמ עניימ טול טנעידרעפ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד טציא
 ּבָאה ךיא סָאװ םעדכרוד ,ךייא וצ טּפַאשדניירפ ןיימ ןעזייוועּב וצ טנעכערעג
 לוזַא טָאה סע רעװ ,רעד .קלָאפ ןײמ ןופ ןעשנעמ לעיפ ױזַא טעיגרה'עגסיוא
 טימ עקַאט טמוק םעד ,קלָאּפ םענעגייא ןייז ןעגעק טגידניזרעפ; ךיז רעווש
 לו תוללק טימ ןעדָאלעּב .םיא ןעגעק שלַאפ ןענייז עדמערפ יד סָאװ ,טכער
 ףימ טסַאּפ סע לײװ ,דנַאה רענעגייא ןיימ ןופ טוט םעד ןעמוקעּב טציא ךיא
 יא טױט רעד טָא יװ יוזַא ןוא ,דנַאה ס'אנוש ץ'כרוד ןעּברַאטש וצ טינ
 םָעד ןפַאשרעּפ ךיוא רימ רע לָאז ױזַא ,םיאטמ עניימ רַאפ ףָארטש עגונעג ַא
 ףיז לָאז אנוש ןייק .ןַאמ רע'תמא ןַא יװ ןָאטעג ּבָאה ךיא זַא ,םש ןעגיּביײא
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 רעּביא ןעהיירפ טינ ךיז לָאז ןוא טױטעג ךימ טָאה רע זַא ,ןעמהירעּב טינ
 | *! ןעלַאפ ןיימ

 ,תונמחר לופ קילּבַא ןעפרָאװעג רע טָאה ,טדערעג ױזַא טָאה רע תעשּב
 ,בייוו ַא טַאהעג טָאה רע ;החּפשמ ןייז ףיוא ,ןרָאצמירג לופ ךיילגוצ ךיוא רעּבָא
 טּפַאחעגנָא רע טָאה ףיורעד .ןרעטלע עטנערהָאיעּב ףעיט ןוא רעדניק עכילטע
 .עגכרוד םהיא טָאה ןוא רָאה עסיײװרעּבליז ענייז רַאַפ רעטָאפ ןייז טשרעוצ
 טיג ןיטולחל ךיז טָאה סָאװ ,רעטומ ןייז ךָאנרעד ,דרעװש ןייז טימ ןעכָאטש
 טעמּכ ןענייז סָאװ ,רעדניק ןוא ביי ןייז טצעלוצ ןוא ,טלעטשעגנעגעקטנַא
 יד ןופ דנעה יד ןעדיימוצסיוא ידכּב ,גײצעגדרָאמ םעד ןעפָאלעגנעגעקטנַא
 רע טָאה ,החּפשמ עצנַאג ןייז טעליקעג יֹזַא טָאה רע יװ םעדכָאנ .םיאנוש
 טנַאקעג םהיא טָאה ןעמ זַא ױזַא ,סרעּפרעק עטױט יד ףיױא טלעטשעג ךיז
 ןעלָאז עלַא ידכּב ,דנַאה עטכער ןייז ןעּביױהעגפיוא טָאה ,סנעטייוורעד ןופ ןהעז
 ץזיּב רעּפרעק ןיא דרעװש םעד ןעסױטשעגנײרַא ךיז טָאה ןוא ,ןהעז סָאד
 ןוא טּפַארק-רעּפרעק ןייז רעּביא ןַאמ רעגנוי רעד דָאש ַא ןעוועג זיאס .ליטנעה
 טָאה רע לײװ ,ףָארטש עטנעידרעפ ןייז ןעמוקעּב טָאה רע רעּבָא .טומ ןייז
 טייקנעּבעגרעּביא ןייז ןעשנעמ עדמערפ ןעזיװעגסױרַא

 .לזער םעד טַאהעג ,סנעגירעּביא ,טָאה סילָאּפָאטיקס ןיא הטיחש יד 59
 ןענַאטשעגפױא ןעניז טדעטש ערעדנא ןופ רענױאװנייַא יד ךיוא זַא ,טַאט .

 ןולקשַא ןיא -ןערָאװעג טע'גרה'רעד ןענייז ייברעד .רעגריּב עשידיא ערעייז ןעגעק
 עדנעטיידעּב ַא ךָאנ ןעמ טָאה םעד ץוח ןוא 2000 -- וכע ןיא .,,ןעדיא 0
 .עגמוא ןעּבָאה רוצ ןופ רענױאװניײַא יד ךיוא .הסיפּת ןיא טצעזעגניירַא להָא
 טָאד .הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא יז ןעּבָאה רהעמ ךָאנ ןוא ןעדיא ךס ַא טכַארּב
 ןופ טמַארעגּבָא הרדג ןוא אתיסוס ןופ רענױאוונייַא יד ךיוא ןעּבָאה ענעגייא
 ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ייז ןעּבָאה ערעכַאװש יד ןוא ,ןעדיא ערעשיגרעגע יד געוו
 ,טדעטש עשיריס עגירעּביא יד ןיא ןעגנַאגעּב ךיז ןעמ .זיא ֹוזַא טקנוּפ ,הסיפת
 תאנש יד רעקרַאטש ןעוועג זיא'ס יצ ,ןופרעד ןעװעג טדנעװעג טיג רהעמ זיא'ס
 ,יז רַאפ ארומ יד רעדָא ןעדיא וצ

 ןעּבָאה ַאעמַאּפַא ןוא ןודיצ ,היכויטנַא ןופ רעגױאװניײַא יד טינ רהעמ
 רענייא וליפא זַא ,ןעזָאלרעד טינ ןעּבָאה ןוא רעגריּב עשידיא יד טניושרעפ
 .רעד רשפא ;הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא רעדָא טע'גרה'רעד ןערעװ לָאז ייז ןופ
 רעסױרג רענעגייא רעיז ףיוא ןעזַאלרעּפ טנַאקעג ךיז ןעּבָאה ייז לייוו ,רַאפ
 .מוא ןעמוקרָאפ ןעלעװ רעמָאט ,ןעּבָאה ארומ טפרַאדעּב טינ ןעּבָאה ןוא להָאצ
 .--רעגיטכיר רַאפ ךיא טלַאה סָאד ןוא - םעד תמחמ רעדָא ,ןעדיא יד ייּב ןעהור
 .עגסױרַא טנַאקעג טינ ןעּבָאה ןֹוא תונמחר יז ףױא טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ
 .לג ןופ רענױאװנייַא יד ךיוא .דנַאטשפיוא ןַא ןופ םינמיס ןייק ייז ייּב ןעניפ
 ןיא יז ייּב ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןָאטעג טינ טשינרָאג ןעּבָאה ַאסַאר
 ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ץינערג םוצ זיּב טיילעּב ךָאנ וליפַא ןעּבָאה ןוא ,טדָאטש
 ,טדָאטש יד ןעזָאלרעפ טלָאװעג
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 ײהשעמ ןעדיא יד טימ ןעגנַאגעּב ךיז ןעמ זיא הכולמ סע'סּפירגַא ןיא 6

 ןייק סײלַאג סויטסיק וצ ןערהָאפעגּבָא ןעװעג יא אפוג גינעק רעד  ,םידגוּב

 ןיטימ דגיירפ ןעסוג ַא סמענעי גנוטלַאװרעּפ יד טױרטרעּפנָא טָאה ןוא היכויטנַא

 ןענייז טלָאמעד .סֹומעָאס גינעק םנופ בורק ַא ןטוועג ויא סָאװ ,סורַאָאנ ןעמָאנ

 יד ןוא עטסיבושח יד ןעװעג ןענײז סָאװ ,רענעמ גיצעּביז ןשּב ןופ ןעמוקעג

 ןעקיש לָאז ןעמ ןעטעּבעג ןעגָאה ןוא ,ןעדיא עגיטרָאד יד ןעשיווצ עטגגללק

 ,לַאפ םעד ףיוא ץוש ןעגונעגַא ןעּבָאה ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעטַאדלָאט יז וצ

 ָאטָא ןוא ,ןעקיטשרעד ןענָאק יז ןעלָאז יז ןוא ,הדירמ ַא סיוא טכערפ רעמָאט

 ם'נופ גנולײטּבָא ןַא ךרוד ןעגניירּבמוא טזָאלעג סורַאָאנ טָאה רענעמ עלַא יד

 יירטעג טָאה םהיא .טכַאנ ײּב טקישעג יז טָאה רע סָאװ ,ןעטַאדלָאס סגיניק

 טָאה סּפירגַא ןוא ,טײקגיריגדלעג עסיורג ןייז ןעכערברעפ םעד טָא וצ ןעּב

 יתוירזכַא טימ טאה סורָאָאנ ןוא ,טסואוועג טיּב טשינרָאג ןופרעד סנעגירעּביא

 ןוא קלָאפ ןעגעק סנעכערּברעפ עכלעזַא ךסַא ךָאג ןָאטעגּבָא ןעליוודליוו ןעגיד

 ןענַאװ זיּב ,הכולמ רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןפוא ַאזַא ףיוא טיירגעגוצ טָאה

 ןייז ןופ טצעזעגּבָארַא םהיא טָאה ןוא טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה סּפירגַא

 טָאה רע תמחמ ,טלָאװעג טינ רע טָאה םהיא ןעטיוט ;רעטלַאװרעפ סלַא לעטש

 | .ןיסומעָאס רַאפ טַאהעג ארומ

 דיא סָאװ ,סָארּפיק גנוטסעפ יד טּפַאחרעפ םיורומ יד ןּבָאה לייוורעד

 יד טרעטשעצ ןוא ןָאזינרַאג םעד טעיגרהיעגסיוא ,וחירי בלַאהרעּבױא ןעגעלעג

 ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןָא ,טיצ רענעי ןיא ןעפָארטעג סע טָאה ךיוא .ןרעיומ

 =רֶא םעד טלעטשעגסױרַא ןעּבָאה ,רווכמ ןיא להָאצ רעסיורג ַא ןיא טגיואוועג

 =רעּביא ןוא גנוטסעפ יד ןעזָאלרעפ וצ גנורעדָאפ יד ןָאזינרַאג ןעשימיור ןעגיט

 ,דלַאװעג רעּביא ןעּבײרטסױרַא טינ יײז לָאז ןעמ ,ארומ תמחמ יז יז ןעּבעג

 ירפ ןעזָאל יז לָאז ןעמ ,יאנתב ןעװעג םיּכסמ ףיורעד רעמיור יד ןעּבָאה

 יעגרעּביא יז ןעּבָאה ,טגָאזעגוצ סָאד יז טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ןוא ,ןעהיצּבא

 ןאד ןענַײז רחכמ ןופ רענױאװנײַא יד רעכלעוו ןיא ,גנוטסעפ יד ןעּבעג

 | | | .ןעטָארטעגנײרַא

 =יואוונייא עגיטרָא יד ןעּבָאה ,הירדנסּכלַא וצ רעטײװ ךייש זיא סָאװ 7

 לדנסּכלַא טניז ,ןעדיא יד טימ גירק ןיא טּבעלעג גידנעטש טדָאטש רעד ןופ רענ

 טָאה ןוא רעטּפיגע יד ןעגעק ףליה עטצעל יד ןופ ןעמוקעּב טָאה (ןודקומ)

 טימ טכער עכײלג ןעּבָאה ןעדיא יד זַא ,טנעקרענַא רַאפרעד גנוניולעּב סלַא

 ןיא ךיוא יז ײב ןעבילּבעג ןיא עיגעליוװטרּפ יד .ָאטָא .רעגריּב עשיכירג יד

 ?ייא ןַא יז ןעּבעגעגּבָא ןליּפַא ןעּבָאה סָאװ ,םישרוי ס'רדנסּכלא ןֹופ טייצ רעד

 עדמערפ טימ ךיז ןעשימרעפ טינ ןעלָאז יז ידכּב ,טדָאטש ןיא לַאטרַאװק םענעג

 ײז יז ןעּבָאה ךיוא ;ןעּבעל טרַא רעייז ןופ טייקנייר יד ןעטיהּבַא ןענַאק ןוא

 ןערָאװ עג ןענייז רעמיור יד זַא ,רעטעּפש .(1 רעינָאדעקַאמ ןעפורוצנָא יז טביולרע

 ךערַאה יד ,רעינַאדעקאמ יד םָאװ ,טכער עגיבלעז יד טאהעג ןעּבָאה ײז ה .ד (4
 ןעּבָא

 ,דנאל ןופ-
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 תומחלמ עשידיא יד

 שגייז טינ ןוא רסיק רעטשרע רעד טינ ןעּבָאה ,ןעטפיגע רעּביא םיּתּב.ילעּב יד
 יז טָאה רדנסּכלַא סָאװ ,סעיגעליווירּפ עשידיא יד ןעצינערגעּב טלָאװעג םישרוי
 ןעדיא ןעשיווצ םיכוטכס עגידנעטש ןעמוקעגסיֹורַא ןענייז םעד תמחמ .ןעּבעגעג
 .ַארטש עּברַאה ןעגײלפױרַא ךילגעט טגעלפ גנוריגער יד םגה ןוא ,ןעכירג ןוא
 ףערָאװעג רעסערג ץלַא האנש יד זיא ןעגעווטסעדנופ ,םידדצ עדייּב ףיוא ןעפ
 ,טדעטש ערעדנַא ןיא ןעהורמוא ןעכַארּבעגסױא ןענייז טלָאמעד יװ תויה ןוא
 ,םרָאפ ערעפרַאש ַא ןעמונעגנַא הירדגסּכלַא ןיא תקולחמ יד טָאה רעּבירעד

 ןעטלַאהעגּבָא ןעּבָאה הידדנסּכלַא ןופ רעניואונײא יד תעשּב ,לָאמ ןייא
 ,ףע'נורינ ּוצ ןעקיש טפרַאדעּב טָאה ןעמ סָאװ ,עיצאטוּפעד ַא ןעגעוו גנולמַאזרעפ ַא
 רעטַאעטיפמַא ןיא ןעראװעג ןעזָאלעגנײרַא ןעכירג יד טימ םענייאניא ןענייז
 ,ןהעזרעד ייז ןעּבַָאה רענגעג יד רָאג יװ רַאנ .ןעד"יא ךסַַא ךיוא
 ,סענַאיּפש ,םיאנוש יז ןעפורעגנָא ,ירשעג ַא ןעביױהעגפױא יז ןעּבָאה
 ןעכירג יד ןעּבָאה ייברעד .ןענָאלש ייז ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןעּבָאה ןוא
 .ערברעפ וצ ייז ידכּב ,ךיז טימ יז טּפעלשעגקעװַא ןוא רענעמ יירד טּפַאהעג
 רעטציא .גידנעפיול טע'גרה'רעד ןעמ טָאה עגירעּביא יד ;דייהױעגידעּבעל ןענ
 טשרעוצ .המקנ ןעמענ וצ ידכּב ,הלהק עשידיא עצנַאג יד ןענַאטשעגפױא זיא
 טּפַאחעג ײז ןעּבָאה ךָאנרעד ,רענייטש טימ ןעכירג יד ןעפרָאװעּב יז ןעּבָאה
 ןעּבָאה ןוא רעטַאעטיפמַא םוצ דניושעג קעװַא ןענייז ,ןעצַאקלוטש עגידנענערּב
 .עניא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןענעוּברעפ וצ טעשַארטסעג
 רעד ,רדנסּכלַא סוירעּביט בוא ,ןעּבעגעגניַא עקַאט ייז ךיז טלָאװ סָאד .גינייוו
 הליחּתכל ,ןרָאצמירג רעיײז ןעטלַאהעגנייַא טינ טלָאװ ,טדָאטש ןופ טגַאדנעמָאק
 טָאה רע רָאנ ,ןעגיהורעג וצ ייז ידכּב ,רהעװעג טימ טצונעּב טינ ךיז רע טָאה
 .רעפ ךיז ךעלָאז יז זַא ,טײל עטסנעהעזעגנָא יד ךרוד ןייז הרתמ יז טזָאלעג
 ,רעמױר יד ןופ לייח םעד ךיז ןעגעק ןענניירּבפיוא טינ ןוא גיהור ןעטלַאה
 .עג טימ גנורעדָאּפ רענױָאד רעד ףיוא טרעפטנעעג רעּבָא ןעּכָאה םידיוומ יד
 ,ץטוירעּביט ןעגעק ןעיירעלדיז ןוא רעטכעל

 ןעטלַאה ןעמ ןָאק םידדֹומ יד זַא ,ןהעזעגנייַא רדנסּכלַא טָאה טלָאמעד 8
 טקישעגסױרַא רע טָאה רעבירעד .ףָארטש רעקרַאטש ַא ךרוד זיולּב םאצ ןיא
 ,טדָאטש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןענָאגעל עדייּב ייז ןעגעק
 ןעדיא יד ןופ קילגמוא םוצ דָארג ןעגײז סָאװ ,ןַאמ 2000 ךָאנ ןוא
 .וצמוא זיולּב טינ ןעטַאדלָאס יד טּביױלרעד טָאה ןוא ,ןעיּביל ןופ ןעמוקעגנָא
 .רעפ וצ ןוא סטוגןוא-ּבָאה רעייז ןעּבױר וצ ךיוא רָאנ ,ןעדיא יד ןעגניירב
 רעד ןיא ןעגנורדעגנײרַא טציא ןענייז ןעטַאדלָאס יד .רעזייה ערעייז ןענערּב
 ,ןעדיא עלַא םענייאניג טניױאװעג ןעּבָאה סע ואװ ,אטלעד רענעפורעגנָא ֹוזַא
 .ןעּבעגעג טאהעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלהעפעּב יד טרהיפעגסיוא ןעּבָאה ןוא
 ןעדיא יד טורָאװ ,ןערהעװנָא עסיורג טַאהעג ךיוא יז ןעּבָאה טייז רעייז ןופ רָאג
 .אהעּב רעסעב יז טלעטשעגקעװַא ןעבָאה ,ןעסָאלשעגפױנוצ טסעפ ךיז ןעּבָאה
 .יורג טימ טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ןעּבָאה ןוא ןעהייר עטשרעדָאֿפ יד ןיא עטנעפ
 ךענייז ןוא ןעטערטּבָא טממעג ײז ןעבָאה טצעלוצ רָאנ ,טײקגיטּפַאהדנַאטש רעס
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 תומחלמ עשידיא

 סָאװ יד :עמוקלופ ַא ןעוועג זיא הלּפמ יד .,ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא זײװנעסַאמ

 טשטעווקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ,ןעסַאג יד ףיוא טּפַאהעג טינ יז ןעּבָאה דנייפ יד

 .כָאנ ןעטגוא ןופ ןעדנוצעגרעטנוא יז ןַעּבָאה רעמיור יד רָאנ .רעזייה יד ןיא

 עג טינ ןעּבָאה רעגיז יד .גינייוועניא ןופ טּביױרעגסױא גנידצלַא ןעּבַאה יז יו םעד

 ןעגעק דובּכה תארי ןייק ןופ טינ ,רעדניק ףיוא תונמחר ןייק ןופ טינ טסואוו

 ןופ דיישרעטנוא ןהָא ןעמעלַא טעליוקעגסיוא טָאה ןעמ ,טרהעקרעפ ;טייל עטלַא

 ןַא ןוא טולּב ןופ טציילפרעפ ןעװעג זיא ץַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ױזַא; ,רעטלע

 .טײרּפשעצ זייוונעפיוה ןעגעלעג ןענייז סרעּפרעק עטיוט 50000 ךרע

 ןעטלָאװ עגירעּביא יד ּביוא ,ןעּבעל ןעּבילּבעג טינ טלָאװ דיא ןייא ןייק

 ,הטיחש יד ןעלעטשּבָא לָאז רע ,ץרדנסּכלַא ייּב ךיז ןעטעּב וצ ןעּביױהעגנָא טינ

 ,לַאנגיסַא רעמיור'יד ןעּבעגעג טָאה ןוא טַאהעג תונמחר ייז ףיױא טָאה רדנסּכלַא

 .ָאה ,ןעגלָאפ וצ טניואועג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד .ןעטערטּבָא ןעלָאז יז

 זיא רעװש רָאנ .הגירה יד טלעטשעגּבָא קנואװ ןעטשרע ן'פיוא עקַאט ןעּב

 טרעטיּברעד ןעװעג זיא סָאװ ,ןומה ןעשינירדנסּכלַא םעד ןעפורוצקעװַא ןעוועג

 ןעסיײרּבָא טנָאקעג תורצ טימ םיוק םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעטסרעסיוא םוצ זיּב

 | | ,סרעּפױעק עטיוט יד ןופ

 יװ תויה ,סנעגירעּביא .חירדנסּכלַא ןיא הטיחש יד ןעװעג זיא סָאד 9

 טָאה רעּבירעד ,ןערָאװעג ט'פדורעג גיטולּב םוטעמוא טציא ןענייז ןעדיא יד

 רע .טײּברַא ןהָא ןעּביילּב טינ טציא רָאט רע זַא ,טנעכערעג סויטסיק ךיוא

 טימ ןוא ןָאיגעל ןעטפלעווצ ןעצנַאג ץטימ היכויטנַא ןופ ןעטָארטעגסױרַא זיא

 טימ ךױא ןוא ןענָאיגעל עגירעּביא יד ןופ ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגסיױא 0

 ךָאנ זיא וצרעד .רעטײר ןעגנולײטּבָא רעיפ ןוא קלָאפסופ טעטרָאהָאק טסקעז

 -(ענענַאמָאק ןופ) ן'סוכויטנַא ןופ ; םיכלמ יד ןופ לייח.טפליה רעד ןעמוקעגוצ

 יד -- ץטּפירגַא ןופ ;רעסישנעניוּב עלַא ,ןעטַאדלָאס-:סופ 3 000 ןוא רעטייר 0

 סומעָאס ךיוא ,2000 ןופ רעגיצניוו סיּפע -- רעטייר ןוא קלָאפסופ להָאצ ענעגייא

 ןענַאטשעּב לײט רעטירד רעד זיא ןופרעד ,ןַאמ 4000 טלעטשעגסורַא טָאה

 ליח םעד טימ טָא .רעסישנעגיוּב ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא רעטייר ןֹופ

 | ,וּכע זיּב ןעגנַאגרעד סויטסיק זיא

 ,רעטילימ.ספליה ךס ַא ןערָאװעג ןעּבילקעגפיונוצ ךיוא זיא טדעטש יד ןופ

 .עטילימ וצ עגונּב ןעטַאדלַאס יד ןופ רעגירעדינ ןענַאטשעג תמא ןענייז סָאװ

 ןעּבָאה ,תועידי ןיא טלהעפעג טָאה יז סָאװ ,סָאד רעּבָא ,טייקטינעג רעשיר

 טּפירגַא .ןעדיא וצ האנש רעייז ןוא טסול:ספמַאק רעייז ךרוד ןעוועג אלממ ייז

 ןעגרָאז וצ ןוא עינילישרַאמ יד ןעזייווצנָא ידכּב ,ן'סויטסיק טיילעּב טָאה אפוג

 ןהייג טזָאלעג ךיז סויטסיק טָאה לייח ןייז ןופ לייט ַא טימ ,טנַאיװַארּפ רַאפ

 יד, ןעמָאנוצ םעד טָאה סָאװ ,ןולבז טדָאטש רע'לילג רעטסעפ רעד ןעגעק

 רע טָאה טדָאטש יד .וּכע רעּביאנעגעק טדָאטש-.ץינערג יד זיא ןוא "רענעמ

 ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז רעניואוונייא יד לייװ ,ןעשנעמ ןופ גידייל ןענומעג

 .עגרעּביא רע טָאה עטצעל יד .תורצוא יילרע.לּכ טימ לופ רָאנ ,גרעּב יד ןיא

 ,טנערברעפ רע טָאה רעּבָא אפוג טדָאטש יד ;ןעּביױר םוצ ןעטַאדלָאס יד טזָאל
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 רעזייה יד וצ ךילנהע ,טייקנייש רעגיד'אלפה ַא ןופ רעזייה טַאהעג טָאה יז םגה
 .עג עצנַאג יד ןעגנַאגעגכרוד רע זיא ךָאנרעד .סֹוטירעּב ןוא ןודיצ ,רוצ ןיא
 ,דנעה יד רעטנוא ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ,גנידצלַא טּבױרעגסױא טָאה ,דנעג
 קירוצ טהעקעגמוא ךיז טָאה ןוא םורָא ןוא םורַא רעפרעד יד ןעדנוצעגרעטנוא
 ןופ רענױאװניײַא יד סרעדנוזעּב ,רעיריס יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,וּכע ןייק
 סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעּבױר טימ ןעמונרעפ ץלַא ךָאנ ךיז ןעּבָאה ,סוטירעּב
 ןענייז ,טומ ךיז טכַאמעג רעדיװ ,קעװַא זיא סויטסיק זַא ,טסואוורעד ךיז ןעּכָאה
 .עגסױא ןעּבָאה ןוא ענעּבילּבעגקירוצ יד ףיוא דייהרעטכירעגמוא ןעלַאפעגנָא
 ,ייז ןופ 2000 ךרע ןַא טע'גרה

 .הירסיק ןייק ץעװַא זיא ןוא וּכע ןעזָאלרעּפ דלַאּב טָאה סויטסיק רָאנ 0
 ,להעפעּב ן'טימ ופי ןייק סיֹוארֲאפ טקישעג רע טָאה לייח ןייז ןופ לייט ןייא
 רהיא ףױא ןעלַאפנָא ןענָאק ייז ּבױא ,טדָאטש יד ןעמעננייֵא ןעלָאז יז זַא
 יז ןעלָאז ,ןעמוקנָא רעייז ןעקרמעּב ןעמ טעװ עשז-רעמָאט ,דייהרעטכירעגמוא
 .לייח ןעגירעּביא ץטימ ןעמוק טעװ ,ןילַא סויטסיק ,רע ןענַאװ זיּב ,ןעטרַאװּבָא
 ןיהַא דניװשעג גנוליײטּבָא יד זיא השּבי רעד ףיוא לייט םוצ ,םי ץפיוא לייט םוצ
 רענױאװנײַא יד .ןעטייז ייװצ ןופ טדָאטש יד ןעמונעגנייַא טָאה ןוא קעװַא
 ןעטיירגוצ ןעגעוו טדערעגּבָא ןיוש ,ןעפױלטנַא רעהירפ טנָאקעג טינ וליפא ןעּבָאה
 טע'גרה'עגסיוא תוחּפשמ ערעייז טימ םענייאניא עלַא ןענייז ןוא ,ףמַאק םוצ ךיז
 טריּבַארעצ זיא טדָאטש יד ןעטַאדלָאס ענעגנורדעגנײרַא יד ךרוד ןערָאװעג
 .עגעלַאפעג יד ןופ להָאצ יד ןעװעג זיא 8400 .ןערָאװעג טנערּברעפ ןוא
 טינ טגיל טָאװ ,התּברנ ןופ דנעגעג רעד ןיא טקישעג סויטסיק טָאה ענעגייא סָאד
 סָאד טסיװרעפ ןעּבָאה סָאװ ,רעטייר גנולײטּבָא עקרַאטש ַא ,הירסיק ןופ טייוו
 ןוא סטוג-ןוא.ּבָאה רעייז טּבױרעגסױא ,רעניואונייַא ךס א טע'גרק'עגסיוא ,דנַאל
 ,רעפרעד יד ןעדנוצעגרעטנוא

 ןעטפלעװצ ןופ רערהיפנָא םעד טקישעג סויטסיק טָאה לילג ןייק 1
 גונעג זיא סע זַא ,טכודעג ךיז טָאה םהיא סָאװ ,לייח ַא טימ ן'סולַאג ןָאיגעל
 עטגיטסעפעּב טסנײמ םוצ יד .קלָאפ סָאד ןעכַאמ וצ גינעטרעטנוא ףיוא
 רהיֵא טול ןוא ,דיירפ טימ ןסולאג ןעמונעגפיוא טָאה ,ירופצ ,לילג ןופ טדַאטש
 יד רָאנ .גיהור ןעּבילּבעג טדעטש עגירעּביא יד ךיוא ןענייז לעיּפשייּב ןעגולק
 .ָאנ ץטימ גרַאּב ַא ףיוא .ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא עלַא ןענייז רעציור ןוא םידרומ
 ינֲאֹּב יד ָאטָא ןעגעק .ירוּפצ רעּביאנעגעק לילג ןעטימ ןיא טגיל סָאװ ,ןומטח
 .עגנייַא טַאהעג ןעּבָאה יז ןמז.לּכ ,לייח ןייז טרהיפעגסיורַא סולַאג טָאה סעד |

 ןעגָאלשעגקירוצ הימ רעגנירג טימ יז ןעּבָאה ,רעטרע ענעגעלעג-רעכעה ןעמונ
 - יז ןופ 200 ךרע ןַא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןופ ןעלַאמנָא יד
 ןעּבָאה ןוא ייז םורַא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעמיֹור יד זַא רעּבָא ,דנייפ ערע
 םורָאװ ;ןעמוקעגייּב דלַאּב ייז ייז ןענייז ,ןעטקנוּפ ערעכעה ךָאנ ןעמונעגניײַא
 :עטשנעגעקטנַא ךיז טגָאקעג טינ ןעדיא יד ןעּבָאה ןעּפָאװ עטכייל ערעייז טיט
 ןעגייז ,ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ייז זַא ןוא ,עטנעפָאװעּב-רעװש יד ןעגעק ןעל
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 עגיצניװ רָאנ ךיז טָאה ױזַא .דנעה יד ןיא רעטייר יד ֹוצ ןעלַאפעגנײרַא ייז
 ,רעּבָא עגירעּביא יד ,רעטרע עטניואוועּבמוא ןיא ךיז ןעטלַאהעּב וצ ןעּבעגעגנײַא

 =טמַאלש םעד טקעדעּב סרעּפרעק עטיוט ערעייז טימ ןעּבָאה ,2000 ןופ רעכעה
 ,דלעפ

:- 

 .לעטיּפאק רעטנהעצניינ
 ,טינשּבָא רעטכעלש ןייז -- ,םילשורי ףיוא ןָא טלַאפ סויטסיק

 ןעהורמוא ןייק רהעמ ןענייז לילג ןיא זַא ,ןהעזרעד טָאה סולַאג זַא 1
 סויטסיק .הירסיק ןייק טרהעקעגמוא קירוצ ךיז לייח ןייז טימ רע טָאה ,ָאטינ
 ,סירטּפיטנַא ןייק לייח ןעצנַאנ ןייז ןופ שארּב ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה רעּבָא
 ךופ םערוט םענעפורעגנָא יֹזַא םעד ןיא זַא ,טסואורעד ךיז רע טָאה טרָאד
 ,ןעדיא עטנעּפָאװעּב גנולײטּבָא עדנעטיידעּב ַא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה הקפא
 ינֲא ידכּב ,ןעשנעמ ענייז ןופ גנולײטּבָא ןַא ןיהַא טקישעג רעּבירעד טָאה ןוא
 יד ןעּבָאה ,געלשעג ַא וצ ןעמוקעג ךָאנ זיא'ס רעדייא רָאנ ,ייז ףיוא ןעלַאפוצ
 ,ןעמוקעג ןענייז רעמיור יד זַא ןוא ,ןעפָאלטנַא ןענייז ןוא ןעגָארקעג ארומ ןעדיא
 .רעפרעד עשינכש יד ןוא רעגַאל ןעגידיל םעד ןעדנוצעגרעטנוא ייז ןעּבָאה

 יד ןענופעג טָאה רע רָאנ ,דֹול ןייק קעװַא סויטסיק זיא סירטּפיטנַא ןופ
 -לעפעּב עצנַאג יד זיא תֹוּכוס ּבעילוצ םורָאװ ;ןעשנעמ ןופ ןעזָאלרעפ טדָאטש
 םעדכָאנ ןוא ,ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ 50 רָאנ ,םילשורי ןייק קעװַא גנורעק
 רע זיא ךָאנרעד .טדָאטש יד טנערּברעפ רע טָאה ,טע'גרה'עג ייז טָאה רע יו
 ןיא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טָאה ןוא ןרוח:תיּב ךרוד רעטײװ ןעגנַאגעג
 ,םילשורי ןופ סעידַאטס 50 ןופ ךלהמ ַא ףיוא ,העבג

 { , טרעטנעהענרעד המחלמ יד זַא ,טקרעמעּב ןעּבָאה ןעדיא יד רָאנ יװ 2
 ןעמונעג ,בוט.םוי םעד ןעטימ ןיא ןעזָאלעג ייז ןעּבָאה ,טדָאטשטּפױה רעד וצ
 ןעּבָאה ,להָאצ רעסיורג רעייז ףיוא ךיז גידנעזָאלרעפ ןוא רהעװעג יד רַאפ ךיז
 =עג סיורג טימ ןוא גנונעדרָא רעדעי ןהָא ףמָאק ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ייז

 טינ ןעמ טָאה ,גָאטעהורַא זיא סָאװ ,גָאט ןעטעּבז םעד ליפא ,יירש |
 ןעטסגנירטש ץ'פיוא יז ןופ טגיליהעג תּבש רעד טרעװ ללכּב םגה ,טכַאעג
 וליפַא ןעסעגרעפ טכַאמעג ייז טָאה סָאװ ,ףמַאק םוצ הָקֹוׁשֹּת יד ָאטָא ,ןפוא
 םעד ןענואוועג ןעּבָאה ייז זַא ,טקריװעג טָאה ,ןע'תובייחתה עזעיגילער ערעיז
 ,טעּפמיא ַאזַא טימ רעמיור יד ףױא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה ייז .געלשעג
 ךרוד ןעגנורדעגכרוד ןענייז ןוא עינילטכַאלש רעייז ןעכָארּבעגכרוד ןעּבָאה ייז זַא
 לייט רעטדימעגנייַא רעגיצניו רעד ּבױא .דנייפ ערעייז גידנע'גרה'סיוא ,רהיא
 ףליה וצ ןעמוקעג טינ ןעטלָאװ רעטיײר יד ןופ ןוא ןעטַאדלָאס:סופ יד ןופ
 טלָאמעד ,טרָא ןייז ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ זיא סָאװ ,לייח ם'נופ ןלייט םעד
 ןעגױָאד םעד ןיא .ןערָאװעג טגיליטרעפ סע'סויטסיק לייח רעצנַאג רעד טלָאװ
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 ,רעטײר 115 ןוא ןעטַאדלָאס.סופ 400 ,רעמיױר 515 ןעלַאפעג ןענייז געלשעג
 וצ ןעּבָאה עטצעל יד ןופ דצ ןפיוא ,ןַאמ 22 רָאנ רעּבָא ןעדיא יד ןופ
 ןיא זבנומ ,בידה ןופ זּכנומ גינעק ם'נופ םיבורק יד טפמעקעג ןעטסגיטומ
 .רעּביא זיא סָאװ ,לבּב ןופ סַאליס ןוא ַאערעּפ ןופ רעגינ יז ךָאנ ,סויאדענעק
 רעהירפ טָאה רע ןעמעװ ייּב ,ןסּפירגַא גינעק ןופ ןעדיא יד וצ ןעגנַאגעג
 ,טנעידעג

 ,ןעדיא יד ןופ גנַארד רעד ןערָאװעג ןעטלַאהעגנייַא זיא סע יװ םעדכָאנ
 .עגנָא זיא ארויג רֹּב ןועמש רָאנ .טדָאטש ןיא קירוצ ןעטָארטעגּבָא יז ןענייז
 ןייק ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה יײז תעשּב ,ןעטניה ןופ רעמיור יד ףיוא ןעלַאפ
 .קעװַא ,לייח ןעטשרעטניה רעייז ןופ לייט ןעסיורג ַא ןעגָאלשעצ טָאה ,ןרוח-תיּב
 ,טדָאטש ןיא ייז טרהיפעגנירַא ןוא אשמ ןערהיפ ףיוא תומהּב ךס א טּביורעג)

 רעד ןיא טכַארּברעפ ךָאנ טָאה סויטסיק טָאװ ,געט יירד עגידרעטייוו יד ןיא
 .עגקעװַא ןעבָאה ןוא רעטרע עכיוה יד ןעמונרעפ ןעדיא יד ןעּבָאה ,דנעגעג
 זַא ,ןמיס רעכילטייד ַא ןעוועג זיא סָאד -- ןעגנַאגכרוד יד ןיא סרעטיה טלעטש
 ןעּבײלּב טינ יז ןעלעװ ,ןעטערטוצּבָא ןעּבױהנָא ןעלעװ רעמיור יד רָאנ יװ
 ,גיהור ןעציז

 .דנייפ עקרַאטש יד קנַאדַא זַא ,רָאלק ץנַאג ןהעזעגנייַא טָאה סּפירגַא 3
 רעמױר יד ךיז ןעניפעג ,גרעּב יד טצעזעּב ןעטלַאה סָאװ ,ןעגנוליײטּבָא עכיל
 ןעמוקוצכרוד ןעבורּפ וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה רעּבירעד .הנּכס רעסיורג ַא ןיא
 ןעדײרוצּכָא רעדָא טּפָאהעג רע טָאה םעדכרוד ;דיײר עטוג טימ ןעדיא יד טימ
 ףיז ןעלײטוצּבָא ןעגעװעּב וצ תוהפה לכל רעדָא ,המחלמ רעד ןופ ןעמעלַא
 ּבעילוצ ,גירק םעד טלָאװעג רָאג טינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא ענעי רענגעג יד ןופ
 .נעגנָא רהייז ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ייווצ ענייז טקישעג רע טָאה םעד
 זַא ,ייז ךרוד ןעגָאזנָא טזָאלעג ןוא ,סוּבעפ ןוא סואעקרָאּב ,ןעדיא יד ייּב ןעמ
 .גיא ןייז לחומ ייז ןעלעװ רעמיור יד ןוא ,דניירפ רעייז ןערעװ טעװ טויטסיק
 ןעגײלרעדינַא ןעלעװ יז ּבױא ,ןהעשעג זיא סע סָאװ ,גנידצלַא רַאפ ןעצנַאג
 ןעּבָאה סָאװ ,םידרומ יד רעּבָא ,םהיא טימ ךיז ןעכיילגסיוא ןוא רהעוועג יד
 .עגוצ ,ץספירגַא וצ ןהיגרעּביא טינ לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,טַאהעג ארומ
 ךיז ןעּבָאה -- ,ףָארטש ןופ ןייז רוטּפ ןעלעװ יז זַא ,החטבה רעד ךרוד ןעגיוצ
 ן'סוּבעפ ןוא .ןעטױט וצ יז ידכּב ,םיחולש סע'סּפירגַא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא
 .יירסיוא טָאװ ַא .טנָאקעג ךָאנ טָאה רע רעדייא ,טכַארּבעגמוא עקַאט יז ןעּבָאה
 זיא רע סָאװ םעדכרוד ,ןעװעטַאר טנָאקעג ךיז טָאה רעּבָא סואעקרָאּב ,ןעד
 סָאװ ,קלָאפ ןופ לייט םעד .דייהרעטעדנואוורעפ ןערָאװעג ןעּפָאלטנא דניוושעג
 טימ םידרומ יד ןעּבָאה ,רעּבירעד טייקנעדירפוצמוא ןייז ןעזיװעגסױרַא טָאה
 ,טדָאטש ןיא ןעּבירטעגנײרַא קירוצ סנעקעטש ןוא רענייטש

 ןעדיא יד ןעשיווצ ןעכָארּבעגסױא זיא סָאװ ,תקולחמ רעגיזָאד רעד ןיא 4
 רע .ןעלַאפנָא םוצ טייהנעגעלעג עגיטסניג ַא ןהעזעגנייַא סויטסיק טָאה ,אפוג
 .כָאנ ןוא ןעּבירטרעפ טָאה ,יז ןעגעק לייח ןעצנַאג ןייז טרהיפעגסױרַא טָאה
 .םַעד ףיא רעגַאלַא ןעגָאלשעגפױא רע טָאה ָאד .םילשורי זיּב יז טגָאיעג
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 רעד ןופ סעידַאטס ןעּביז ןֹופ ךלהמ ַא טגיל סָאװ ,סָאּפָאקס םענעפורעגנָא ױזַא
 ןעגעק ןעמונרעטנוא טינ טשינרָאג רע טָאה געט יירד עטשרע יד .טדָאטש
 םהיא ןעלעװ רענױאװנייַא יד זַא ,טרַאװעג טָאה רע לייו רשפא ,טדָאטש רעד
 .עג רע טָאה ןעשנעמ ענייז ןופ גנולײטּבָא עקרַאטש ַא רָאנ ; ןעזָאלנײרַא ןיײלַא
 .טנַאיװָארּפ ןעּביױר וצ ידכּב ,רעפרעד עשינכש יד רעּביא ןהײגמורַא ןעסייה
 טלעטשעגסיוא רע טָאה ,ירשת ןיא געט 20 זיא סָאד ,רעּבָא גָאט ןעט.4 ן'פיוא
 .ןײרַא טדָאטש ןיא טרהיפעגניײרַא םהיא טָאה ןוא גנונדרָא-טכַאלש ןיא לייח ןייז
 יד .םידרומ יד ןופ הרימש רעד רעטנוא קלָאפ סָאד ןענַאטשעג זיא טרָאד
 שרַאמ ןעגיסעמנַאלּפ םעד רעּביא ןעקָארשרעד ךיז ןעּבָאה רעּבָא אפוג םידרומ
 ןענייז ןוא טדָאטש ןעלייט עטסגינייווסיוא יד ןעזָאלרעפ ןעגָאה ,רעמיור יד .ןופ
 .שדקמה.תיּב ןיא ןוא טדַאטש עטסגינייועניא יד ןיא ןעטָארטעגּבַא

 ,אתיציּב ןעדנוצעגרעטנוא טָאה ןוא ןעטָארטעגנײרַא סויטסיק זיא טלָאמעד
 .רעד .(םיצעה קוש) קרַאמצלָאה םענעפורעגנָא ױזַא םעד ןוא טדָאטש עיינ יד
 טרעגעלעג ךיז טָאה ןוא טדָאטש לייט ןעטשרעּבױא ןיא ףױרַא רע זיא ךָאנ
 ןעלעפעג ןעװעג םהיא ץטלָאװ סע ּביוא ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד רעּביאנעגעק
 טַאהעג ףֹּכיִּת רע טלָאװ טלָאמעד ,ןרעיומ יד ןעמרוטש וצ קילּבנעגױא םעד ןיא
 .רעגַאל רעד רָאנ .טגידנעעג ךיז טלָאװ המחלמ יד ןוא ,טדָאטש יד ןעמונעגנייַא

 .טּפיוה.רעטיײר יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא סוקסירּפ סוינַאריט טקעפערּפ -
 טדערעגּבָא םהיא ןעּבַָאה ,טפיוקעגרעטנוא טַאהעג ייז טָאה סורָאלפ סָאװ ,טייל
 ךיז טָאה המחלמ יד סָאװרַאפ ,הּביס יד ןעװעג זיא סָאד .ןַאלּפ ןעגיזָאד ם'נופ
 יד רַאפ ןעקילגמוא ןיא ךייר ױזַא ןערָאװעג ןזיא ןוא ןעגיוצרעפ גנַאל יֹוזַא
 | . ןעדיא

 ןּב ןנח ןופ הצע רעד טול ,רעגריב ע'בושח ךס ַא ןעּבָאה לייוורעד 5
 .עפע וצ טגָאזעגוצ םהיא ןעּבָאה ןוא טדָאטש ןיא ץסויטסיק ןעדַאלעגנייַא ,ןתנוי
 ןופרעד טלָאװעג טינ סעּכ תמחמ ןױש טָאה סויטסיק רָאנ .ןרעיוט יד ןענ
 רע טָאה רעּבירעד ,טיורטעג ןעצנַאגניא טינ ייז טָאה רע יװ תויה ןוא ,ןערעה
 טסואוורעד ךיז ןעּבַאה םידרומ יד ןענַאװ זיּב ,ןעװעג בשיימ ךיז גנאל ױזַא
 ענייז ןופ לייט ַא ןוא ןע'ננח ןעּבָאה ןוא ןַאלּפ ןעשירעטעררעפ םעד טָא ןעגעוו
 טימ ייז ןעּבָאה ייז ןופ לייט ַא ןוא ןערעיומ יד ןופ ןעפרָאװעגּבַארַא רעגניײהנָא
 .רעדנַאנופ ךיז ןעּבָאה אפוג ייז ,דעזייה ערעייז ןיא ןעּבירטעגנײרַא רענייטש
 יִעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ףיא ןעסַאשעג ןעּבָאה ןוא סמערוט יד ףיוא טלעטשעג
 | ,ןרעױמ יד ףיוא ןעלַאפנָא טלָאװ

 ,ןעטייז עלַא ןופ ןעבורּפ טכַאמעג רעמיור יד ןעּבַאה דנַאנַאכָאנ געט ףניפ
 .סיק טָאה גָאט ןעטסקעז םעד .ןוטפיוא טנַאקעג טינ טשינרַאג ןעּבַאה ייז רַאנ
 יוּב יד ךיוא ןוא ןעשנעמ ענעּבילקעגסיױוא גנולײטּבָא עקרַאטש ַא ןעמונעג סויט
 ,שדקמה-תיּב ןופ טייזןופצ רעד ףיוא ןעלַאפעגנָא ייז טימ זיא ןוא רעסישנעג
 .רעדיװ ןעקרַאטש ַא ןעזיװעגסױרַא ןעדיא יד ןעּבָאה סעײרעלַאג-ןעלייז יד ןופ
 יד ףױא םערוטש םעד ןעגָאלשעגקירוצ ייז ןעּבָאה לָאמ עכילטע ןוא דנַאטש
 ןופ לעגָאה םעד רעּביא ןעטערטּבָא טזומעג יז ןעּבָאה ףוס.לּכ.ףוס רָאנ ,ןרֶעיומ
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 טרעװ סָאװ ,גנולײטּבָא ַאזַא טעדליבעג רעמיור יד ןעּבָאה רעטציא ,ןעלייפ יד
 .ַאפ יד ןופ רעפמעק יד :יװַא טכַאמעג טרעװ סָאד ;טערקדליש ןעפורעננָא !

 יז ןוא ,רעױמ רעד וצ טסעפ ןעדליש ערעייז וצ ןעקיוד ןעהייר עטשרעד
 .ליש יד וצ ןעדליש ערעייז וצ ןעקירד ןעהייר עגידרעטייוו יד ןופ ןעטַאדלָאט
 ןטלייפ עלַא ּבָא ןעגנירּפש ױזַא ; יז רַאפ ןעהייטש סָאװ ,ןעטַאדלַאס יד ןופ ןעד
 ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה טציא .טינ ןעדָאש םוש ןייק ןעוט ןוא ןעדליש יד ןופ
 .עג ןיוש ייז ןענייז דלַאּב ןוא ,רעיומ יד ןעּבָארגרעטנוא גיהור ץנַאג טנַאקעג
 .שדקמה-תיּב ןופ רעיוט םעד ןעדניצוצרעטנוא טיירג ןעוו

 יז ןופ ךס ַא ןוא ,םידרומ יד טֿפַאהעגנָא טָאה קערש עגידיארומ ַא 6
 טלָאװ גנורעּבָארע יד יװ ױזַא ,טדָאטש ןופ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןיוש ןענייז
 טָאה רַאפרעד דָארג ןוא .קילּבנעגױא ןעטסטנעהַאנ םעד ןענַאטשעגרָאפ ןיוש
 ָאלטנַא ןענייז רעכערּברעפ יד רָאנ יװ :טומ טכַאמעג ךיז רעדיװ קלָאפ סָאד
 ןענעפע וצ ייז ידכֹּב ,ןרעױט יד וצ טרעטנהענרעד ךיז סע טָאה ,ןערָאװעג ןעפ
 ןָאטעג טַאהעג יײז טלָאװ רע יװ ױזַא ,טדָאטש ןיא ץסויטסיק ןעמענוצפיוא ןוא
 רעטײװ טרהיפעג טייצ עצרוק ַא רָאנ טלָאװ סויטסיק ּבױא .הבוט עטסערג יד
 טָאג רָאנ ,טדָאטש יד ןעמונעגנייא ךיג רע טלָאװ טלָאמעד ,גנורעגעלעּב יד
 םוטגילייה ןייז ןופ ךיז טדנעװעגּבָא טַאהעג ,טכוד רימ יװ ,טלָאמעד ןיוש טָאה
 וצ גָאט םענעי ןיא טזָאלרעד טינ רע טָאה רעּבירעד ןוא ,עגידניז יד בעילוצ

 ,גירק ם'נופ ףוס ַא ןעכַאמ

 .עװ טינ טַאהעג טינ העידי ןייק ,םינּפ ַא ,טָאה סָאװ ,סויטסיק םורָאװ 7
 טָאה ,קלָאפ ןופ גנומיטש ןעגעװ טיג ןוא עטרעגעלעּב יד ןופ שואי םעד ןעג
 טָאה קילגמוא ןייק םגה ןוא ,ןעטערטּבָא ןעטַאדלָאס ענייז ןעסייהעג גנולצולּפ
 גנונעפָאה יד ןערהָאװעגנַא רע טָאה ןעגעוװטסעדנופ ,ןעפָארטעג טינ םהיא טימ
 ןעּבָאה ןעטערטּבָא ןעטכירעגמוא ןייז תמחמ .טדָאטש יד ןעזָאלרעפ} טָאה ןוא
 .יה יד ףױא ןעלַאפעגנָא ןענייז ,טומ רעייז ןענואוועג רעדיװ ןעטידנַאּב יד
 ךוא רעטייר ךס ַא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןופ ןעהייר עטשרעט
 ץפיוא רעגַאל םעד ןעמונרעפ סויטסיק טָאה טכַאנ עטשרע יד ,ןעטַאדלָאס-סופ
 רע טָאה םעדכרוד ןוא רעטייװ ןעגנַאגעג רע זיא גָאט ןרעדנַא םעד .סּפַאָאקס
 ןָאטעגנָא לָאמ עכילטע ןעּבָאה יײז זַא ױזַא ,דנייפ יד טציירעצ רהעמ ךָאנ
 טימ ןעסָאשעג ייז ןעּבָאה ךיילגוצ ןוא לייח ןעטשרעטניה ןייז סנעדָאש עסיורג
 טיג רעמיור יד ןעּבָאה גידנעהייג .געװ ןעטייז יד ןופ רעמיור יד ףיוא ןעלייפ
 ,רעגָאיכָאנ ערעיײז ןעגעק טנָארּפ ןיא ךיילג ןעטערטוצסױרַא טומ םעד טַאהעג
 ינֲָא יד וצ ךייש זיא סָאװ .ךס ַא ןענייז ייז זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז לייוו
 .סיוא ייז טנַאקעג טינ שיטקַאפ רעמיור יד ןעּבָאה ,ןעגנַאלּפ יד ןופ ןעלַאפ
 טַאהעג ארומ ןעּבָאה ןוא טנעּפָאװעּב רעוש ןעװעג ןענייז ייז תמחמ ,ןעטלַאה
 ןעװעג ןענייז ןעדיא יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,עיניל.שרַאמ יד ןעסיירעצ וצ
 | ,לַאפנָא םֹוצ טיירג ןוא טנעּפָאװעּב גנירג

 רֶעיײז ןופ ןוא סנעדָאש עֿסױורג ןעדייל טזומעג רעטיור יד ןעּבָאה ױזַא
 ןעצנַאג ןפיא ןעגָאלשעג .ןוט טנַאקעג טינ טשינרָאג דנייפ יד ייז ןעּבָאה דצ
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 ןעשיװצ .זײװנעסַאמ ןערָאװעג טע'גרח'עגסיוא יז ןענייז ,טלעמוטעצ ןוא געוו
 ןעטסקעז ןופ רערהיפנָא רעד ,סוקסירּפ ךיֹוא ןענופעג ךיז טָאה ענעלַאפעג יד
 ,גנולײטּבַא-רעטײר ַא ןופ רערהיפנָא רעד ןוא סוניגנָאל ןוּבירט רעד ,ןָאיגעל
 רעייז וצ טכײרגרעד הימ סיורג טימ יז ןעּבָאה טצעלוצ .סודנוקוי סוילימע
 ןעסיורג ַא ןערָאלרעפ ןעּכָאה ייז יװ טעדכָאנ ,העבג ןיא רעגַאל ןעגידרעהירפ
 .סיק טָאה ,רעטייװ ןוט לָאז רע סָאװ ,גידנעסיו טינ .קעּפעג רעייז ןופ לייט
 .רעד טָאה רע זַא ,גָאט ןעטירד ץפיוא רעּבָא ;געט ייווצ טכַארּברעפ ָאד סויט
 עצנַאג יד ןוא ,טרהעמרעפ ךָאנ ךיז טָאה םיאנוש ענייז ןופ להָאצ יד זַא ,ןהעז
 ןעהיצ זַא ,ןערָאװעג רָאלק םהיא זיא ,ןעדיא טימ לופ ןעװעג זיא םורַא דנעגעג
 טעװ רע רעגנייל .סָאװ ןוא ןעדָאש ןעגניירב רָאנ םהיא טעװ ךַאז יד רעטייוו
 ,ןעּבילקפיונוצ ךיז ןעלעװ דנייפ רהעמ ץלַא ,ןעמַאז ךיז

 ןעּבעגעגסױרַא רע טָאה ,ןעפױלטנַא םעד ןרעכיגרעפ וצ ידכּכ רָאנ 3
 .לייח םעד ןעטלַאהפיוא טנָאקעג טָאה סָאװ ,גידצלַא ןעטכינרעפ וצ להעפעּבַא
 סָאװ ,יד ץוח ,תומהּב.אשמ עגירעּביא יד ןוא ןעלזייאליומ יד טיוטעג טָאה ןעמ
 .רָאג ןעמ טָאה עטצעל יד ןהָא ;סענישַאמ ןוא רהעוועגסיש ןעגָארטעג ןעּבָאה
 ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןעמוקסיוא טנָאקעג טינ
 טדנעװעגנָא ןערעװ ןוא דנעה יד ןיא ןעדיא יד וצ ןעלַאפנײרַא טינ ןעלָאז ייז
 ןײק ןהײג טזָאלעג ךיז רעטײװ לייח רעד טָאה ףיורעד .רעמיור יד ןעגעק
 | - ,ןרוח . תיּב

 ןעּבָאה ,דלעפ םענעפָא ןַא רעּביא ןעגנַאגעג ךָאנ זיא שרַאמ רעד ןמז לּכ
 .ברוד טזומעג ןעּבָאה ייז רָאנ יװ רעּבָא ;טגיהורמואעּב רעגיצניװ יז ןעדיא יד
 טָאה ּבָארַא גרַאּב ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,געװ ןעלָאמש ַא ךרוד טקירדעג ןהייג
 ןערַאּפשרעּפ וצ ידכּב ,סוארָאפ ןעזָאלעג דניװשעג ךיז ןעדיא יד ןופ לייט ַא
 סָאװ ,רעמיור יד ןעּבירטעגנײרַא ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,גנַאגסױרַא םעד יז
 טָאה לייוװרעד ןוא -- שינעגנייא רעד ןיא ,לייח ןופ קע ןיא ןעגנַאגעג ןענייז
 עדייּב ףיוא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,לייח ןעשידיא ם'נופ עסַאמ.טּפױה יד
 .ןעלייפ ופ לעגָאה ַא טימ לייח ןעכילדנייפ םעד ןעפרָאװעּב ,לָאט ם'נופ ןעטייז
 ;ןעגידייטרעפ וצ ךיז ױזַא יװ ,טסואועג טינ ןעטַאדלָאס-סופ יד ןעּבָאה טלָאמעד
 תישאר םורָאװ :רעטייר יד ןענופעג ךיז ןעּבָאה הנּכס רערעסערג ַא ןיא רָאנ
 ענעסָאלשעג ןיא ךיז ןעזָאלוצּבָארַא ייז טּבױלרעד טינ ןעלייפ עכילדנייפ ןעּבָאה
 טַאהעג ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד ואװ ,גרעּב עכיוה יד ןענייז וצרֶעד ןוא ,ןעהייר
 ןעּבָאה דרעפ יד זַא ױזַא ,טנַאװ ַא יװ ,ךיילג טעמּכ ןעװעג ,טלעטשעג רעדנַאגופ
 .ּבא ענעּפָא ןעװעג ןענייז טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ףױרַא טנָאקעג טינ ןיהַא
 בוא ,ןעלַאפּבָארַא טנָאקעג ןעּבָאה ייז ןיהואוו ,ןעטלַאּפש-ןעזלעפ ןוא ןעדנורג
 רעגידארומ רעד טָא ןיא .טירש ןעשלַאפ ןעטסנעלק םעד ןעכַאמ ןעלָאז יז
 סע טינ ןוא ,רהיא ןופ ןערעװ ןענורטנַא טנָאקעג טָאה ןעמ טינ סָאװ ,עגַאל
 עג טינ ךַאז ןייק יז רַאפ זיא ,דנַאטשרעדיװ ןעגעוו קנַאדעג ַא ןייז טנָאקעג טָאה
 ןופ ןעצכערק ןוא רעמָאיעג ןוא יירשעג ַא ןעזָאלוצסױרַא יװ ,גירעּביא ןעּבילּב
 . ,ןעדיא יד ןופ ףור.טכַאלש רעד טכליהעג גיד'מיואמ טָאה ןעגעקטנַא ןוא -- שואי
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 .עג גיצניו טָאהס .ןרָאצמירג ןופ ןעמורּב ןוא יירשעג-ןעדיירפ טימ טשימעצ
 סע ּבױא ,לייח ןעצנַאג סע'סויטסיק ןופ לֹּתַא טכַאמעג יז ןעטלָאװ ,טלהעפ
 ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא רעמיור יד ןענייז טכַאנ רעד ןיא ,טכַאנ ןערָאװעג טינ טלָאװ
 עגיסַאּפ עלַא םורַא ןוא םורַא ןעמונעגנייַא ןעבָאה ןעדיא יד ןוא ןרוח-תיּב ןייק
 רעטײװ ךיז ןעלעװ דנייפ יד ןעװ ,ןעטיהּבָא ןענַאק ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעטקנוּפ
 .ןײרַא געוו ןיא ןעזָאל

 .רענעטלַאהעּב ןעפילטנַא וצ ױזַא יװ ,טכַארטעג סויטסיק טָאה רעטציא
 םעד ּפעילוצ .ןעפָא ןעפױלטנַא וצ ןופ ןעװעג שאימ ךיז טָאה רע םורָאװ ,דייה

 טָאה ןוא ןעטַאדלָאס עטסגיטומ יד ןופ 400 ךרע ןַא ןעּבילקעגסיוא רע טָאה |
 ןיא טרָאד ןעטלַאה וצ להעפעּב ן'טימ ףןעגנוגיטסעפעּב יד ייּב טלעטשעגסיוא ייז
 ןעלָאז ןעדיא יד זַא ידכּב ,סרעטכעװ-רעגַאל יד ןופ ךעלדנהעפ יד ךיוה רעד
 אפוג רע .טרָא ןעגיּבלעז ןפיוא ךָאנ ךיז טניפעג לייח רעצנַאג רעד זַא ,ןעניימ
 סעידַאטס 20 ףױא ןעגױצעגּבָא לייח ןעגירעּביא ן'טימ דייהרעליטש רָאג זיא
 | . רעטייוו

 רעגַאל רעשימיור רעד זַא ,ןהעזרעד ןעניגעּב ןעּבָאה ןעדיא יד תעשּב
 יז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלַאס 400 יד ףיוא ןעלַאּפעגנָא ייז ןענייז ,ןעזָאלרעפ זיא
 "סיק ןעגָאיכָאנ ךיז טזָאלעג ןוא ןעסָאשרעד דניוװשעג ייז ןעּבָאה ,טרַאנעגּבָא
 ַא ןהײגוצּבָא ןעזיװעּב ןיוש רענעי טָאה טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא רָאנ .ן'סויט
 .ןעפולטנַא ֹוצ ךיז טליַאעג ױזַא גָאט ייּב ךיוא טָאה ןוא סיוארָאפ ךלהמ ןעסיורג
 יד ןעפרָאװעגקעװַא טײקטלעמוטוצ ןוא ארומ סיוא ןעּבָאה ןעטַאדלַאס יד זַא
 ןופ לייט ןעטסערג םעד ךיוא ןוא סענישַאמרעדיילש ןוא סמערוט-סנורעגעלעּב
 .עּפש ןוא ךיז רַאפ ןעמונעגוצ יז ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,גייצעג עגירעּביא יד
 ,םיִּתּבילעּב עגידרעהירפ ערעיז ןעגעק טדנעװעגנָא סע ייז ןעּבָאה רעט

 ןעּבָאה ייז זא ;סירטּפיטנַא זיּב רעמיױר יד טגָאיעגכָאנ ןעּבָאה ןעדיא יד

 :עגטימ ןעּבָאה ,קירוצ ןהייג טזָאלעג ךיז ייז ןעּבָאה ,ןעפַארטעג טינ טרָאד ייז

 סָאװ ,ּבױר םעד ןעמונעגפיונוצ ,עטע'גרה'רעד יד טּבױרעּב ,סענישַאמ יד ןעמונ

 'עגמוא ךיז ייז ןעּבָאה רעדעיל-גיז טימ ןוא ,ןעזַאלעג ןעּבָאה רעמיור יד

 ןעשנעמ גיצניוװ ןערהָאװעגנָא ייז ןעּבָאה ןיילַא ,טדָאטשטּפױה רעד ןיא טרהעק

 5300 טע'גרה'עגסיוא יז ןעּבַָאה עטעדניּברעפ ערעייז ייּב ןוא רעמיור יד יב

 םעד ,ןושח ןיא געט 8 ןהעשעג ויא סָאד .רעטייר 380 ןוא רעהייגסופ .ןַאמ

 ,גנוריגער ס'נורינ ןופ רהַאי ןעט2
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 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצי
 ינייֵא יד--.קשמד ןיא ןעדיא יד ןופ הנירה יד--.ןע'נוריג וצ םיחולש טקיש סויטסיק
 ,ץטויטסיק ןעגָאיכָאנ ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םילשורי ןופ רעניואװ
 רּבחמ םעד ,ן'פסוי ךוא םעד ןעשיװצ ,המחלמ רעד רַאפ רערהיפנָא ןעמיטשעּב

 .עטכישעג רעגיזָאד רעד ןופ

 ןעזָאלרעפ ןעדיא ענעהעזעגנָא ךס ַא ןעּבָאה הלּפמ סע'סויטסיק ךָאנ
 טלַאה סָאװ ,ףיש יד גידנעמיוש טזָאלרעּפ רעפיש רעד יװ ױזַא ,טדָאטש יד
 טדָאטש ןופ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ךיוא ןענייז ערעדנַא ןעשיווצ ,ןהייגרעטנוא םייּב
 סע'סּפירגַא סגינעק םעד ,ן'סופיליפ ןהוז ס'מיקי טימ םענייאניא לואש ןוא רּבוטסוק
 ,סּפיטנַא רעסיוועג ַא רעּבָא .ן'סויטסיק וצ קעװַא ןענייז ןוא ,ןַאמטּפיוה-סגירק ַא
 ןעכילגיניק ןיא ןערָאװעג טרעגעלעּב ענעפורעגנָא יד טימ םענייאניא זיא סָאװ
 ךָאנ לעװ ךיא יװ ,רעטעּפש זיא ןוא ןעפױלטנַא טלָאװעג טינ טָאה , ץַאלַאּפ
 ,םידרומ יד ןופ ןערָאװעג טע'גרה'רעד -,ןעלהייצרעד

 ,השקּב רעיײז טול ,רעטיילגעּב ענייז ןוא ץלואש טקישעג טָאה סויטסיק = |
 ערעװש ענעגייא רעייז ןרעדליש וצ ידכּב לייט םוצ ,ןע'נורינ וצ ַאיַאכַא ןייק
 המחלמ רעד ןופ ּבױהנָא ןעגעוו דלוש יד ןעפרַאוּוצּפױרַא ידכּב לייט םוצ ןוא עגַאל
 ,ץסורָאלפ ףיוא סעּכ ס'נורינ ןעפורסיורַא טעװ רע סָאװ םעדכרוד .ן'סורָאלּפ ףיוא
 זיא אפוג םהיא סָאװ ,הנּכס יד ןרעגנירגרעפ וצ טנעכערעג סויטסיק טָאה
 : | .ןענַאטשעגרָאפ

 .ָצװ העידי יד ןעמוקעּב קשמד ןופ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה לייוורעד 2
 ןוא טכַאמעג טינ תויהש ןייק ןעּבָאה יײז ןוא רעמיור יד ןופ הלפמ רעד ןעג
 רעהירפ יװ ױזַא ןוא .טניואועג ייז ייּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טע'גרה'עגסיוא
 רַאפ ץַאלּפ ןץפיא ייז ןעּבילקעגפיונוצ דשח ַא תמחמ טַאהעג ןיוש יז ןעּבָאה
 ןופ טייהנעגעלעג רעד ייּב טנעכערעג טציא יז ןעּבָאה רעּבירעד ,ןעײרעלגנַאר
 .גָא םעד ןערהיפסיוא רעגנירג סָאװ ןענָאק ןעלעװ ייז זַא ,לַאפ ןעכילנהע ןַא
 ;עלַא ןענייז סָאװ ,רעּבײװ ערעייז רַאפ רָאנ טַאהעג יז ןעּבָאה ארומ .לַאפ
 :עד .ןעּבױלג ןעשידיא םוצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןעװעג ,ןעמַאנסױא עגינייא ץוח
 ןופ ןַאלּפ םעד ןעטלַאהעּב וצ הימ עטסערג יד ןעּבעגעג ךיז ייז ןעּבָאה רעּביר
 -פיונוצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ףיוא ןעלַאּפעגנָא ןענייז ,רעּבײװ ערעייז
 ןוא ,טַאהעג טינ רהעװעג ןייק ןעּבָאה ןוא חטש םעניילק ַא ףיוא טסערּפעג
 יז ןעּבָאה רעּבָא ןײלַא ,טייצ העש ןייא ןיא טעליוקעגסיוא עלַא ייז ןעּבָאה
 .עג טע'גרה'עגסיוא טלָאמעד ןענייז ןעצנַאגניא .טַאהעג טינ רהעוונָא םוש ןייק
 | .ןעדיא 10000 ןערָאװ

 .ירוצ טרחעקעגמוא ךיז ןעּבָאה רעגָאיכָאנ סע'סויטסיק יװ םעדכָאנ 3
 .ילּבעגרעּביא עלַא דצ רעייז ףיוא ןעגױצעגרעּבירַא ייז ןעּבָאה ,םילשורי ןייק
 . ,וג טימ לייט םוצ ,דלַאװעגרעּביא לייט םוצ ,רעמיור יד ןופ רעגנייהנָא ענעג
 יצ ידכּב ,גנולמַאזרעפ ַא שדקמה-תיּב ןיא ןעטלַאהעגּבָא ייז ןעּבָאה ךָאנרעד .ןעט
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 ְךופ ןעטנַאדנעמָאק רַאפ .המחלמ רעד ּבעילוצ רערהיפ-סגירק ךָאנ ןעמיטשעּב
 ; ןנח לודג-ןהּכ רעד ןוא ןוירוג ןּב ףסוי ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא ןענייז םילשורי
 .כיררעפ וצ רעדיװ ,בֹוח ַא יז ףיוא טגיײלעגפיורַא ןעמ טָאה סרעדנוזעּב ץנַאג
 ,טדָאטש רעד ןופ ןרעיומ יד

 ,ּבױר יד דנעה ענייז ןיא טַאהעג טָאה רע םגה ,ןועמש ןּב רזעלא רָאנ
 .ּבִא זיא סָאװ ,עסַאק יד ןוא ,רעמיור יד ייּב ןערָאװעג ןעמונעגּבָא זיא סָאװ

 .נופ ,רעדלעג-הכולמ ךס ַא ךָאנ םעד ץוח ןוא ,ן'סויטסיק ייּב ןערָאװעג טּביורעג |
 .רעפ רעד ןופ שארב םהיא ןעלעטשקעװַא טלָאװעג טינ ןעמ טָאה ןעגעווטסעד
 ,הלשממ יד ןעּפַאכוצנײרַא היטנ ַא םהיא ייּּב טקרעמעּב טָאה ןעמ לייו ,גנוטלַאװ
 .עגפיוא ךיז ןעּבָאה ,ןעּבעגעגרעּביא םהיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,םיאנק יד ןֹוא
 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא רָאנ ,ךַאװּבײל ןייז ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ,טרהיפ
 ,דלעג ןיא קחוד םעד תמחמ ןעדײרנייַא ךיז טזָאלעג טרָאפ קלָאפ סָאד טָאה
 םהיא ןענעקרענָא וצ ,ײרעכַאמ-ףושּכ ס'רועלא ךרוד ןוא ,טשרעהעג טָאה סָאװ
 ,רידנַאמָאק ןעטשרעּביױא ן'רַאפ

 ,טײלטּפױה.סגירק ערעדנַא טמיטשעּב ןעמ טָאה םודא דנַאל סָאד רַאפ 4
 ןהוז רעד ,רזעלא ןוא ,םילודג םינהּכ יד ןופ רענייא ,חיפס ןּב עושי זיא סָאד
 יַאועג טלעטשעגקעװַא זיא החגשה רעייז רעטנוא סָאװ ,היננח לודג.ןהֹּכ ם'נופ
 ,אערעּפ ןופ טמַאטש רעכלעוו ,רגינ ,םודא ןופ טנַאדנעמָאק רעגידרעהירפ רעד ןער
 טָאה דנַאל ןעליט עגירעּביא יד רַאפ ךיוא .ןדרי טייז רענעי ףיוא טגיל סָאװ
 ,ןועמש ןּב ףסוי טנַאדנעמָאק סלַא טקישעג ןעמ טָאה וחירי ןייק :טגרָאזעג ןעמ
 םהיא וצ סָאװ ,ןנחוי יסיא םעד--התנמּת דנעגעג רעד ןיא ,ן'השנמ ַאערעּפ ןייק
 רעּביא עדנאמָאק יד .סואמע ןוא ופי ,דול טדעטש יד ךיוא טרעהעג ןעּבָאה
 ןיא ןוא ,ןנחוי ןּב היננח ןעמוקעּב טָאה אתברקע ןוא תינפוג ןופ ןעטיּבעג יד
 ךיוא ןעמ טָאה טיּבעג ןייז וצ סָאװ ,(1 והיתתמ ןּב ףסוי -- לילג ןעלייט עדייּב
 ידנעגעג רעד ןיא טדָאטש עטסגיטסעפעּב יד ןעװעג זיא סָאװ ,אלמג ןעוועג ףיסומ

 רעּביא טעטלַאװרעפ טָאה ןעטנַאדנעמָאק עגיזָאד יד ןופ רעכילטיא 5
 ךָאנ ןעליוו ןעטוג ןייז טול ,טױרטעגנָא ןערָאװעג םהיא זיא סָאװ ,טיּבעג םעד
 טָאה ,לילג ןייק ןעמוקעג זיא רע רָאנ יװ ,ףסוי .ןעטייקגיהייפ ענייז טול ןוא
 יד ןופ טפַאשדנײרפ יד ךיז וצ ןעהיצוצוצ הימ יד ןעּבעגעג סרעדנוזעּב ךיז
 געװ םעד ףיֹוא זַא ,טגייצרעּביא ןעװעג זיא רע תמחמ ,רעניואװנייַא עגיטרָא
 רע טעװ ןעגירעּביא ןיא זַא ,וליפא ןייז לָאז ,ךס ַא ןוטפיוא ןענָאק רע טעװ
 טעװ טייז ןייא ןופ זַא ,ןהעזעגניַא רע טָאה רעטייװ .קילג ןייק ןעּבָאה טינ
 ,רענױאוונייַא.לילג עטסכיירסולפנייא יד דצ ןייז ףיֹוא ןעהיצרעּבירַא ןענָאק רע
 רעד ןופ ןוא ,הלשממ רעד ןיא ייז טימ ןעליט ךיז טעװ רע סָאװ םעדכרוד
 ךעצנַאג ם'נופ טפַאשיײרטעג רעד ןיא רעכיז ןייז טעװ רע זַא -- טייז רעדנַא
 .רָא ךרוד ןעלהעפעּב עטסגיטכיװ יד ןערהיפסיוא ןעזָאל טעװ רע בוא ,קלָאפ
 ךופ ןעּבילקעגסיוא רע טָאה קעװצ םעד ּבעילוצ .ןעשנעמ ענעמונעגנָא עגיט

 .רפס רעזנוא ןופ רבחמ רעד (1
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 .רעפ עטסכעה יד טעדליּבעג ייז ןופ טָאה ןוא ןעשנעמ עטסג ל/ גיצעּביז קלָאפי
 ןעּביז טמיטשעּב רע טָאה טדָאטש רעכילטיא ןיא ,לילג ןיא טלַאטשנַא.סגנוטלַאװ
 .ביװ עלַא ;ןעלַאפ עגיטכיוו.טינ ןיא ןע'טּפשמ טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,םינייד
 רַאפ ןעגניירּב טפרַאדעּב ןעמ טָאה ןעסעצָארּפ עלענימירק ןוא םיטּפשמ עגיט
 ,גיצעּביז יד רַאפ ןוא םהיא

 ןעגנוהיצעּב עכילטכער יד טנעדרָאעגנייַא ױזַא טָאה רע יװ םעדכָאנ 6
 רעד ןעגעװ טגרָאזעג ךיוא רע טָאה ,סעדניימעג ענלעצנייא יד ןיא .גינייוועניא
 יד ןופ לַאפנָא ןַא ןהעזעגסיוארָאפ טָאה רע יװ תויה .טייקרעכיז רעטסגינייוװסיוא
 יװ ,רעצעלּפ עגיסַאּפ יד טגיטסעפעב רע טָאה רעּבירעד ,לילג ףיוא רעמיור
 ןוא איכירט ,רובּת גרַאב םעד ,ףוגיס ןוא עיפי ,וכקע רפּכ ,עבש ראַּב ,תפדוי
 ןופ ןעלהייה יד ייּב ןעגנוגיטסעפעּב טלעטשעגקעװַא רע טָאװ רעטייוו ,הירבט
 לילג) לילג:רעטנוא ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,דנַאל לייט םענעי ןיא רסוניג םי
 תינמי ,ףס ,ארּבכע ולעפ םעד (ןוילעה לילג) לילג.רעּביוא ןיא ןוא ,(ןוּתחנוה
 ענַאגָאס ,איקיילעס ןיא ןעגנוטסעפ טכַאמעג ןעמ טָאה (1 ןלוג ןיא .תורמ ןוא
 ןעלָאז ייז ,טזָאלעגרעּביא רע טָאה ירוּפצ ןופ רענױאװנייַא יד רָאנ ,אלמג ןוא
 ײז זַא ,ןענופעגנייֵא טָאה רע לייוו ,ןרעױמ ערעייז ןעיוּבפיוא רעדיװ ןיײלַא
 רערעדנוזעּב ַא ןהָא המחלמ רעד וצ הטונ ןענייז ייז זַא ןוא דלעג גונעג ןעּכָאה
 ףיא ךיוא ,ױל ןּב ןנחוי טגיטסעפעּב טָאה בלח:שוג טדָאטש יד ,גנורעדָאפפיױא
 ןעטיײּברַא-סגנוטסעפ ערעדנַא ייּב ;ןַאלּפ םענעגייא ןייז טיול ,להעפעּב ס'פסוי
 רע טָאה םעד ץוח .טַאט ןוא טרָאװ טימ ןעפלָאהעגטימ אפוג ףסוי טָאה רעּבָא
 רע סָאװ ,ןעשנעמ עגנוי 100000 רעכעה ןופ לייח ַא לילג ןיא ןעּבילקעגפיונוצ
 טנַאקעג טָאה רע לַעיפיו ,רהעװעג עטלַא טימ טגרָאזרעפ ןעמעלַא ייז טָאה
 .ןעביילקפיונוצ

 רעיז סָאװ ,רעמיור יד ןופ טסייג ם'ניא לייח ןייז ןענרעלנייַא ןופ 7
 ,טסואװעג טָאה רע יװ טױל ,רקיע רעד ןענַאטשעּב זיא טכַאמ עכילגיזעּבמוא
 -- רהעוועג יד ןעכיורּבעג ֹוצ גנוּביא רעגידנעטש ףיוא ןוא ןילּפיצסיד רעד ףיוא
 .רעפ טָאה רע יװ תויה רָאנ .ןעגָאזּבָא ךיז טזומעג ,ךיז טהייטשרעפ ,רע טָאה
 ,ןילמיצסיד וצ רעגנירג סָאװ ןענהייוועגוצ ךיז ןעלעװ ןעשנעמ יד זַא ,ןענַאטש
 טלײטעגניַא רע טָאה רעּבירעד ,יײז ייּב ןייז ןעלעו'ס רערהיפ רהעמ סָאװ
 יד .ןעריציפָא ךסַא טמיטשעּב פָאה ןוא רעטסומ ןעשימיור ן'טיול לייח םעד
 ןוא ןעגנולײטּבָא עסיורג ענעדיישרעפ ןיא טלײטעגנייַא רע טָאה ןעטַאדלַאס
 ןעגָאז וצ טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,רערהיפנָא רעטנוא טלעטשעגקעװַא יז טָאה
 ןענייז יז רעּביא ןוא - ןַאמ דנע:יוט רעּביא ןוא טרעדנוה רעּביא ,ןהעצ רעּביא
 ײז רע טָאה ףיורעד .ןעגנילײטּבָא ערעסערג ןופ ןערידנַאמָאק יד ןענַאטשעג
 טימ ןעלַאנגיס יד ,לָארַאּפ םעד ןעּבעגוצרעּביא רעטײװ ױזַא יװ ,טנערעלעגסיוא
 ןוא ןעקורוצפיונוצ ױזַא יװ ,ןעטערטוצּבָא ןוא ןעלַאפוצנָא ףיוא ןעטיימורט יד
 .רעד ױזַא יװ ,ןעזיװעּב ךיוא ייז טָאה רע ;ןעגנַאלפ יד ןעטײרּפשוצרעדנַאנופ

 ףעװעג דרומ םהיא ןעגעק טָאה יז רָאנ ,ןספירגא וצ טרעהעג טָאה דנעגעג יד (1
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 ,טכעלש טלַאה סָאװ ,לייט םעד ףליה ןעגניירב ףרַאדעּב ,חצנמ ןיא סָאװ ,לייש
 ,םירבה עטקירדעּב יד טימ םעניײאניא ןעטלַאה ךיז זומ ןעמ ױזַא יװ ןוא
 .טסעפ ןענעגײאוצנָא ךיז ױזַא יװ ,טסילפעגנייא גידנעטש ייז רע טָאה רעטיײװ
 טכוזעג רע טָאה סרעדנװעּב .רעפרעק ןופ גנוטרַאהּבָא ןוא טסיײג ןופ טייק
 ײז טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,טסיג ןעשירעגירק םעד ייז ייּב ןעקעוורעד וצ
 ןוא ,רעמיור יד ייּב גנונעדרָא עטסעפ יד ןעזיוועּב טייהנעגעלעג רעכילטיא ייּב
 ,ןעשנעמ עכלעזַא טימ ןוט וצ ןעּבָאה ןעלעו ייז זַא ,ףיורעד ןעזיװעגנָא ייז טָאה
 עצנַאג יד טעמּכ ייז ןעשרעהעּב טומ ןוא טפַארק.רעפרעק רעייז ךרוד סָאװ
 ליװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד רעדייא ךָאנ ,טלעוו
 ערעייז ןופ טגָאזעגּבָא ךיז ןעּבָאה ייז יצ ,רעטקַארַאכ רעיײז ןעבורּפסױא ר
 טיקכילרהעגוא ןופ ,ןעבױר ןוא ןע'לזג ,ןע'בנג ןופ וניהד ,תודמ עטכעלש
 ץכרוד ןרעכיירעּב ךיז ןעלעװ וצ היטנ רעד ןופ ןוא טיילסדנַאל ערעייז ןעגעק
 ,החלצה רהעמ טימ טרהיפעג ןערעװ תומחלמ ענעי םורָאװ ,ןעדָאש סנרעדנַא
 סָאװ יד רעּבָא ;ןעסיװעג םעניײר ַא טימ ןעגניירּב רעפמעק יד עכלעו ןיא
 ,םיאנוש יד רָאנ טינ סױרַא ןעטערט ייז ןעגעק ,שרוש רעייז ןיא םיעשר ןענייז
 יז ןעגעק ןיא טָאג ךיוא רָאנ

 ,תוארתה עכלעזַא טימ יז וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה רעהפיוא ןהָא .8
 ןוא המחלמ רעד וצ טיירג ןיא סָאװ ,לייח ַא טַאהעג ןפוא ַאוַא ףיוא טָאה רע
 יד ץוח ןוא ,רעטײר 250 ,רעהייגסופ ןַאמ 60000 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ
 ךַאנ ,עזָאלרעּפ טסגיימ םוצ ךיז רע טָאה ייז ףיוא סָאװ ,ןעטַאדלָאס עגיזָאד
 -עג ןעּבָאה רעטיירטש ענעּבילקעגסױא 600 ;רענלעז ענעגנודעג 4500 ךרע ןַא
 הימ ןהָא טדעטש יד ןעּבָאה ,רענלעז ענעגנודעג יד ץוח .ךַאװּבײל ןייז טעדליּב
 טָאה טסנעיד:רעטילימ םוצ ענעפורעג יד ןופ םורָאװ ;לײה םעד טזייּפשעג
 יא יד ,טסנעיד ןעכילטנעגייא םוצ טפלעה יד רָאנ טקישעג טדַאטש עכילטיא
 ,טײלסדנַאל ערעיײז טנַאיװָארּפ ןעגניירּב וצ ידכּב ,ןעּבילּבעג ןענייז עגירעּב
 יד ןערָאװעג טלײטעגרעדנַאנופ ןענייז יֹוזַא ,דלעפ:טכַאלש ץפיוא ןעהייטש סָאװ
 .עג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעּבָאה ייּברעד ןוא ,ןעטײּברַא עכילדירפ ןוא עשירעגירק
 ןופ ץוש םעד רַאפרעד גנוניױלעּב סלַא ןעמוקעב ,ןעלטימ.סנעּבעל יד ןעּבעג
 ,עטנעפַאװעּב יד

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ:ןוא:ןייא
 טײקגיטעט עגידרעטײװ יד -- ן'פסוי טימ תקולחמ ןײז ןוא גלח:שוג ןופ ןנחוי

 ,לילג ןיא ס'פסוי

 יד טנעדרַאעגניא ןפוא ַאזַא ףױא טָאה ףסוי סָאװ ,טייצ רעד ןיא 1
 ןופ שנעמ רעשלַאפ ַא םהיא ןעגעק ןענאטשעגפיוא זיא ,לילג, ןופ גנוטלַאװרעּפ
 .,ןנחֹוי ןעמָאנ ץטימ ,ױל ןעסיװעג ַא ןופ ןהוז רעד ןעװעג זיא סָאד ;בלח-שוג
 טייל ע'בושח יד ןופ טינ רענייק יװ ,שלַאפ ןוא ןעגירטעגכרוד ןעוועג ןיא סָאװ
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 וצ עגונּב ךיז וצ ןעכיײלג ןיק טַאהעג טינ רע טָאה ללכּב ןוא ,דנַאל ןיא
 זיא טייצ עגנַאל ךָאנ ַא ןוא ,םירָא ןעװעג רע זיא הליחּתכל .טייקגיטכערטרעדינ
 רַאפרעד .סנעכערּברעפ וצ היטנ ןייז רַאפ געו ןיא ןענַאטשעג טײקמירָא ןייז
 ןענַאטשרעּפ טוג טָאה ןוא רענגיל רעגיצנוק ַא גידנעטש ןעװעג רע זיא רעּבָא
 .לַאהעג רע טָאה תואמר .סנעגיל ענייז ןעּביױלג לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןעכַאמ וצ
 ענייז וצ עגונּב וליפא טימרעד טצונעּב ךיז טָאה ןוא הדמ רעטוג ַא רַאפ ןעט
 רָאנ ,עּבעילןעשנעמ ןעזיװעגסױרַא רע טָאה גינייווסיוא ןופ , דניירפ עטסעּב
 ןייק טָאה סָאװ ,החיצה טַימ טליפעגנָא ןעועג רע זיא ןעצרַאה ןיא גינייוועניא
 .טײקגיריגדלעג ןייז ןופ ןעגנורדעג ןעװעג זיא סָאװ ןוא טָאהעג טינ ץינערג
 לָאמ עלַא ןוא ,ןָאנעּבױא םעד ןעמענרעפ וצ טּבערטשעג רע טָאה גידנעטש
 ןוא טײקגיטכערטרעדינ ףױא זױלּב טױּבעג ןעװעג רענעלּפ ענייז ןענייז
 | | | , טייקשלַאמ

 הליחּתכל טָאה סָאװ ,רעּבױר ַא יװ ,שרעדנַא טינ ןעװעג רע זיא םצעּב |
 דלַאּב רעּבָא ,ןוּבשח םענעגייא ץפיוא הכאלמ ןייז טימ ךיז ןעמונרעפ טַאהעג
 ץלַא טָאה להָאצ רעיײז ןוא ,ןימ ןייז ןופ םירבח עכילטע ןענופעג רע טָאה
 רהיז עקַאט רע טָאה ,סנעגירעּביא .טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז טרהעמרעפ
 גנלײטּבָא ןייז ןיא ןהײגנײרַא טינ ןעלָאז סע זַא ,םעד ןעגעװ ךיז טהימעג
 ןעמונעג טָאה רע ,אּברדא ;ןעמוקייּב גנירג ןענָאק ייז לָאז ןעמ םָאװ ,עכלעזַא

 ייּבעג ןעקרַאטש ץ'כרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא רָאַנ
 םינינע עשירעטילימ ןיא טייקטינעג ןוא טֹומ רעייז ךרוד ,רעּפרעק רעייז ןופ
 ,ןעשנעמ 400 ןופ גנולײטּבָא ןַא ןעּבילקעגפיונוצ זייווכעלסיּב-וצ רע טָאה ױזַא
 רעד ןופ הביבס רעד ןופ ענעּפָאלטנַא ןעװעג סָאד ןענייז בור יּפ.לע סָאװ
 ןעגנַאגעגמורַא רע זיא יז טימ .רעפרעד עגימורַא יד ןופ ןוא רוצ טדָאטש
 .ורמוא ןיא רהעמ ךָאנ טכַארּבעגנײרַא טָאה ןוא לילג ץנַאג רעּביא גידנעּביור
 ן'פיוא ךיז טכירעג קערש טימ ייס-יוו-ייס טָאה סָאװ ,גנורעקלעפעּב יד טייקגיה
 ,גירק ןעגידנעמוק

 ןוא ,רערהיפ-סגירק ןערעװ וצ ,םעד ןעגעװ טכַארטעג ןיוש טָאה רע 2

 טײקמירָא ןייז רעּבָא ;רענעלּפ ערעכעה ךָאנ טימ וליפא ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה

 טָאה רע רָאנ יװ .ןעטיײקגיריוש טפַאשרעפ גידנעטש םהיא טָאה דלעג ןיא

 רע טָאה ,עיגרענע ןייז ןערָאװעג ןעלעפעג קרַאטש זיא ן'פסוי זַא ,טקרעמעּב

 וצפיוא ןעּבעגרעּביא םהיא לָאז רע ,ןעדײרוצנייַא ןענַאטשרעּפ טשרעוצ םהיא

 רע טָאה ייּברעד .טדָאטשנערָאּבעג ןייז ןופ ןרעיומ יד יײנ סָאד ןופ ןעיוב

 ךָאנרעד .דלעג סעמוס עסיורג טדָאטש ןופ רעגריּב עכייר יד ייּב ןעסירעגסױרַא

 ןעדיא יד ןעטיהּבָא ןעלעװ טלָאװ רע יװ ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ךיז רע טָאה

 ערעיײז ןופ טכַאמעג טינ טרעװ .סָאװ ,לימיוּב ןעכיורּבעג וצ ןופ ןעיריס ןיא

 .עמ לָאז רע זַא ,טכער סָאד ץ'פסוי ייּב ןעטעּבעגסױא טָאה ןוא ,רעדירּב-טקלָאפ

 זיא סָאװ ,עּבטמ רעשירוצ ַא רַאפ .ץינערג םוצ זיּב לימיוּב ייז ןעלעטשוצ ןעג

 ,רעפ טָאה ןוא ןערָאפמַא 4 טפיוקעג ןַאד רע טָאה ,סעמכַארד עשיטַא 4 טרעוו

 ,רעפ טָאה רע יװ ױזַא ןוא .ַארָאפמַא עּבלַאה ַא חקמ ןעגיּבלעז ן'רַאפ טפיוק
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 סָאװ ,דלעג רועיש ַא ןהָא טנעידרעפ רע טָאה רעּבירעד ,לימיוּב ךס ַא טפיוק

 יד טפַאשרעפ םהיא טָאה סע רעװ ,םעד ןעגעק טצונעּב דלַאּב סע טָאה רע

 | ,הסנרּפ עגיזָאד

 ,'פסוי ןעפרַאװּכָארַא טעװ רע ּבױא זַא ,טנעכערעג טָאה רע יװ תויה

 טָאה רעּבירעד ,לילג רעּביא עדנַאמָאק יד ןעּבעגרעּביא אפוג םהיא ןעמ טעװ

 ,תושר ןייז רעטנוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטידנַאּב יד ןעלהיופעּב רע

 ןיא טעוװס ּבױא ,ןעװעג זיא ןיימ ןייז ןוא .תולזג ערעייז רהעמ ךָאנ ןוטוצּבָא

 .עג רעטלַאװרעפ רעד טעװ ,המוהמ ַא ןעּביױהפיױא ךיז דנַאל ןופ רעטרע ךסא

 געװ ןופ ןעמַארּבָא ןענָאק םהיא ןעמ טעװ טלָאמעד -- ףליה וצ ןעמוק דניווש

 טלָאמעד ,ןעװעדליװ רעּבױר יד ןעזָאל טעװ ףסוי ּביױא רעדָא ,תואמר ך'רוד

 רעטייו .רענױאוונייַא יד ייּב ןעמָאנ ןעטכעלש ַא םהיא ןעכַאמ ןענַאק ןעמ טעװ

 רעמיור יד דנַאל סָאד ןעּבעגרעּביא ליװ ףסוי זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרעּפ רע טָאה

 .ּבָארַא טכוזעג רע טָאה ןעטײקשלַאפ עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא יד טָא ךרוד ןוא

 | .ןעטסַאהרעּפ םעד ןעפרַאװּוצ

 סָאװ ,תרּבד ףרָאד ם'נופ טייל עגנוי עכילטע ןענייז טייצ רענעי ןיא 3

 ףיא ןעלַאפעגנָא ,לָאט ןעסיורג ןיא גנולײטּבָא-ךַאװ רעד וצ טרעהעג ןעּבָאה

 ןעמונעגוצ ןעּבָאה ןוא ,ץעקינערעּב ןוא ןטּפירגַא ןופ רעטלַאװרעּפ םעד ,ןימלת

 םעד ןעשיװצ ,ךיז טימ טרהיפעג טָאה רע סָאװ ,קעּפעג ןעצנַאג םעד םהיא ייּב

 סרעכעּב ענרעּבליז ךס ַא ,רעדיײלק ערעיײט גיצניװ טינ ןענופעג ךיז ןעּבָאה

 .יװצ ןעלייטעצ טנָאקעג טינ ןעּבָאה ײז יװ תויה רָאנ ,רעקיטש:דלָאג 690 ןוא |

 וצ איכירט ןײק גנידצלַא ןעגָארטעגרעּבירַא יז ןעּבָאה ,בױר םעד ךיז ןעש

 טּפַאכעגנײרַא ןעּבָאה יז סָאװ ,רַאפרעד טּפָארטשעג ייז טָאה רענעי ,ץפסוי

 .ּבױרעגּבָא יד ןעּבעגעגרעּביא טָאה ןוא ,ןענַאזרעּפ עכילגיניק ןופ סנעגייא םעד

 ,סָאד ןעטיה ףיוא ,ןסואענַא ,איכירט ןופ רעגריּב ןעטסגיטכעמ םעד םיצפח שש

 ןעכַאמ ךיז טעװ סע זַא ,סיִּתּבילעּב יד ןעּבעגוצרעּביא רעדיוװ .ייז ,ןיימ ן'טימ

 : ,טייהגעגעלעג א

 םורָאװ .הנּכס רעטסערג רעד ןיא טכַארּגעגנײרַא םהיא טָאה סָאד רָאנ

 ײז סָאװ ,רעּבירעד סע ןיא ןעװעג טייז ןייא ןופ ןענייז סָאװ ,רעוטפיוא יד

 ןעּבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ּבױר ם'ניא קלח ןייק ןעמוקעּב טינ ןעּבָאה

 רעטסעװש ןייז ןוא גינעק םעד הבוט ַא ןוט וצ ןימ ס'פסוי ןענַאטשרעּפ יז

 רעפרעד יד רעּביא קעװַא טכַאנ עגילעז יד ךָאנ יז ןענייז -- ,הימ רעייז ךרוד

 עגימורַא יד ןיא ךיוא .דגוּב ַא סלַא ץפסוי טרעדלישעג םוטעמוא ןעּבָאה ןוא

 ךיז ןעּבָאה הירפ רעד ןיא זַא ױזַא ,טציירעגפיוא ןעמעלַא יז ןעּבָאה טעטש

 .וצ ךיז טָאה ןומה רעד .עטנעּפָאװעּב 100000 םהיא ןעגעק טגינייארעפ טַאהעג
 .טפַאשנעדייל ַא ןעּביױהעגפױא טָאה ןוא איכירט ןופ ץַאלּפ ץפיוא ןעּבילקעגפיוג
 ,ןעצעזּבָארַא דנוּב םעד ןומ ןעמ זַא ,ןעירשעג ןעּכָאה עגייא ; יירשעג ןעכיל

 סָאװ ,היפס ןֹּב עושי םהיא טימ ןוא ןנחוי .ןענערּברעפ םהיא זומ ןעמ זַא -.ערעדנא
 טציירעגרעטנוא רהעמ ץלַא ןעּבָאה ,אירבט ןופ טנַאדנעמָאק ןעוועג טלָאמעד זיא
 .ּבײל ןוא דניירפ עטֹוג ס'פסוי ןעגייז ףוס-לּכ.ףוס .ןומה ם'נופ גנורעטיּברע יד
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 .ַאװעג ןעפָאלטנַא עלַא עסַאמ רעד דצמ לַאפנָא ןַא .רַאפ ארומ סיוא רעטכעװ
 | | ,רעיפ ץוח ,ןער

 טַאהעג ןיש טָאה ןעמ תעשּב ,טעּב ןיא ןענעלעג ךָאנ זיא אפוג ףסוי
 רעיפ יד םגה ןוא ,ןענַאטשעגּפיוא רע זיא טלָאמעד .ּבוטש יד ןעדנוצעגרעטנוא
 ,ןעפױלטנַא לָאז רע ,ןעטָארעג םהיא ןעּבָאה ענייז דניירפ ענעּבילּבעגרעּביא
 סָאװ ,רַאפרעד גידנעּבָאה ארומ טינ ,ןעגנורּפשעגסױרַא רע זיא ןעגעווטסעדנופ
 .ץצ טימ -- לעיפ ױזַא ןענייז רעלַאּפנָא יד סָאװ רעדָא ,ןײלַא רענייא זיא רע
 ץפיוא דנעה יד גידנעטלַאה ,ןעטָאשעּב ׁשֵא טימ ּפָאק יד ,רעדיילק ענעסיר
 ענעצס יד טָא .ןעקַא ןייז ףיוא ןעדנוּבעגנָא דרעװש םענעגייא ןייז ןוא ןעקור
 טוג ןעװעג ןענייז סָאװ ןעמעלַא ייּב םהיא ףיוא תונמחר ַא ןעפורעגסױרַא טָאה
 יד ןופ רענױאװניַא יד ;איכירט ןופ רענױאװנייַא יד ייּב טרפּב ,םהיא וצ
 טינ םהיא ןעּבָאה סָאװ ,הביבס רעטסטנעהָאנ ןייז ןופ יד ןוא רעּבָא רעפרעד
 טרָא ץפיוא לָאז רע ,טרעדָאפעג ןוא טלעדיזעג םהיא ןעּבָאה ,ןעדייל טנָאקעג
 הדומ ךיז ןוא ,סנעגייא רעכילטּפַאשלעזעג ַא ןענייז סָאװ ,תורצוא יד ןעּבעגסױרַא
 ,םױרַא יז טָאה גנירהיפיוא ןייז םורָאװ .רענעלּפ עשירעטעררעפ ענייז ןיא ןייז
 ןעמ סָאװ ןיא ,ןענעקייל טינ .ךַאז ןייק טעװ רע זַא ,קנַאדעג ן'פיוא טכַארּבעג
 ידכּב רָאנ ענעצס עצנַאג יד טלעטשעגנָא טָאה רע זַא ןּוא ,דשוח םהיא זיא
 ,ןייז לחומ םהיא לָאז ןעמ ןוא ,תונמחר ןעקעורעד וצ

 ,ןעוועג טינ רהעמ זיא רענייז רהיפפיוא רעגיד'הענכהּב רעגיזָאד רעד רָאנ
 ידכּב ,ןייז וצ הדומ גנידצלַא טגָאזעגוצ טָאה רע ןוא ,גנַאג רעגיצנוק ַא יו
 םעּכ ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד ןעשיווצ תקולחמ ַא ןעפרַאװּוצנײרַא
 .סעּכ ןיא ןענייז יז ןעמעװ ףיוא ,ןעגינעי םעד ּבעילוצ ,םהיא ףיוא

 ױזַא רע טָאה ,טרָאװ ַא ןעמענ וצ טּבױלרע םהיא טָאה ןעמ יװ סעדכָאנ
 .גַא וצ תורצוא עגיזָאד יד ןעקישוצּבָא העדִּב טַאהעג ּבָאה ךיא טינ, :טגָאזעג
 .עווצ ענעגייא עניימ ּבעילוצ ןעצונסיוא ייז טלָאװעג ּבָאה ךיא טינ ןוא ן'סּפיר
 םעניימ רַאפ רענגעג ַא ןרעייַא ןעטלַאה טינ ךיא לעװ לָאמ ןייק םורָאװ .ןעק
 ןָאק סָאװ ,סָאד ןעצונ ןיימ רַאפ ןעטכַארטעּב טינ לעװ ןוא ,דניירפ ןעטוג ַא
 ןופ רעגריּב רהיא ,ןהעזעג ּבָאה ךיא לייװ רָאנ ,ללּכ םעד ןעדָאש ןעגניירּב
 יז זַא ןוא גנוגיטסעפעּב ןיא סיואכרוד ךיז טגיטיונ טדָאטש רעיא זַא ,איכירט
 ,ןעסָאלשעּב ךיא ּבָאה רעּבירעד ,ןרעיומ ןעיוּב וצ ףיוא דלעג ןייק טינ טָאה
 ןרעול סָאװ ,טדעטש ערעדנַא יד ןופ ןוא אירבט ןופ קלָאפ ץרַאפ ארומ סיוא
 ידכּב ,תורצוא יד דייהרעליטש ןעטלַאהעּב וצ --,ּבֹור ןפיוא האנק טימ לופ
 .רָאפ רעד טינ ךייא טלעפעג רעמָאט . .ןרעיומ ךייַא רַאפ טימרעד ןעיוּבוצסױא
 ײז לָאז ןוא ,םיצפח עט'לזג'עג יד רעהַא ןעגניירּב ךיא זָאל טלָאמעד ,גָאלש
 .ָעֹּב טציא ןוא ,הבוט רעייַא טלָאװעג ּבָאה ךיא רָאנ .ליװ סע רעװ ןעמהענ
 !ןָאטעג סטוג ךייַא טָאה סע רעװ ,םעד טּפָארטש

 ןופ רענױאװנייַא יד ייּב ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה רעטרעװ יד טָא 4
 ערעדנַא ןופ אירבט ןופ רענואונייַא יד ןיא רָאנ ,גנומיטש עכילהיירפ ַא איכירט
 .ָאלעגּבָא םידדצ עדייּב ןעּבָאה ױזַא .טעשַארטסעג ןוא טלעדיזעג ןעּבָאה טדעטש
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 טַאהעג טציא טָאה רעּבָא רע .ךיז ןעשיװצ ןעטירטשעג ןעּבָאה ןוא ן'פסוי ןעז
 -- דצ ןייז ףיֹוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,איכירט ןופ רעניואווגייא יד ייּב עציטש ַא
 םעד ןעּבעגעג םהיא טָאה סָאד ןֹוא - ,ןַאמ 40000 ךרע ןַא ןעװעג ןענייז יז
 עג רע טָאה טשרעוצ .םירוּבד ערעיירפ ןומה ןעצנַאג ץטימ ןעדייר וצ טומ
 ןוא ,םישעמ עטליײארעּביא ערעיײז רַאפ רעטרעװ עפרַאש טימ ייז טפָארטש
 טעװ ,ןַאהרַאפ זיא סָאװ ,דלעג יד טימ זַא ,ןעװעג עידומ רע טָאה ךָאנרעד
 צגירעּביא יד ןֹופ טייקרעכיז רעד רַאפ ךיוא רעּבָא ,איכירט ןעגיטסעפעּב רע
 ײז ןעלעװ דלעג ןיא םורָאװ ;ןפוא ןעגיּבלעז ן'פיוא ןעגרָאז רע טעװ טדעטש
 סע ףרַאד ןעמ זַא ,העד ןייא ןעּבַאה ןעלעװ ייז ןמז לֹּכ ,קחוד ןייק ןעּבָאה טינ
 .עק ןעציירפיוא ןעזָאל טינ ךיז ןעלעװ ייז ןוא ,םיאנוש יד ןעגעק ןעכיורּברעפ
 ,דלעג יד ןעּפַאשרעּפ ייז ליװ סע רעװ ,םעד ןעג

 רעייז םגה ,קעװַא רענגעג ענייז ןופ עסַאמ עסיורג יד זיא טלָאמעד 5
 עטנעפַאװעּב 2000 רָאנ ,ןערָאװעג טליטשעגנייֵא ןעצנַאגניא טינ ךָאנ זיא סעּכ
 ,טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ןוא םהיא ףיוא לַאפנָא ןַא טכַאמעג ןעגעווטסעדנופ ןעּבָאה
 זערָאװעג ןעּפָאלטנַא זיא רע ןיהואוו ,ּבוטש יד ,לוק ן'פיוא ךיוה גידנעשַארטס
 ,טייצ רעטכער רעד וצ ךָאנ

 ץפיוא ףױרַא זיא רע .ץנוק ַא טדנעװעגנָא רעדיװ ףסוי טָאה ייז ןעגעק
 ןוא ,ליטש ןייז ןעלָאז ייז ,ןעכייצ ַא דנַאה רעד טימ טכַאמעג טָאה ןוא ךַאד
 'רע ליײװ ,גנאלרעפ רעײז זיא סָאװ ,טינ סייװ רע זַא ,ײז וצ טגָאזעג טָאה
 טעװ ,סנעגירעּביא .לָאמַא טימ עלַא ןעיירש ייז תעשּב ,ןהייטשרעפ טינ יז ןָאק
 ןופ עכילטע ןעקיש ןעלעװ ייז ןעװ ,ןעגנַאלרעּפ יז סָאװ ,גנידצלַא ןוט רע
 םהיא טימ ךיז ןעדיירוצכרוד ידכב ,ןײרַא ּבוטש ןיא םהיא וצ ךיז ןעשיווצ
 .היפנֲא יד ןוא טייל עטס'בושח יד םהיא ֹוצ ןײרַא ןענייז ףיורעד .דייהרעגיהור
 ןופ לעקניװ ןעטסטייװ םעד ןיא ןעּפעלשנײרַא טזָאלעג ייז טָאה רע רָאנ .רער
 יז ייּב ןענייז םירעדעג יד זיּב ,ײז ןעסיימש ןוא ןעויט יד ןעסילשרעפ ,זיוה
 עטקישעג יד זַא ,גידנעניימ ,ןעסיורד ןענַאטשעג עסַאמ יד זיא לייוװרעד .סױרַא
 .גנולצולּפ .ןינע רעייז ןעגידייטרעפ וצ ידכּב ,רעגנייל סיּפע ףיוא ךיז ןעטלַאה
 ןענייז סָאװ ,רענעמ יד ןעּבײרטסױרַא ןוא ריט יד ןענעפע טזָאלעג ףסֹוי טָאה
 ,קערש ַאזַא טגָאיעגנײרַא ןומה םעד טָאװ סָאד .טולּב טימ ןעסָאגעּב ןעװעג
 -ןעטייז עלַא ןיא ןעּפָאלעצ ךיז זיא ןוא רהעוועג יד ןעפרָאװעגקעװַא טָאה רע זַא

 ןוא האנש ס'גנחוי טקרַאטשרעּפ ןעּבָאה ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד 6
 .סיוא ןַא גידנעכַאמ .ץפסוי ןעגעק ןַאלּפ םעייג ַא טכַארטעגסױא רע טָאה דלַאּב
 ,שינּביױלרע ןַא ןעטעּבעג ךילטפירש םהיא ייּב רע טָאה ,קנַארק זיא רע זַא ,דייר
 סָאװ ,ףסוי .גנולייה ןייז ּבעילוצ הירבט ןופ ןעלַאװק עמירַאװ יד ןעכיורּבעג וצ
 ןעּבירשעגקעװַא טָאה ,טײקשלַאפ ןייז ןעגעװ טסואוועג טינ טשינרָאג ךָאנ טָאה
 ןוא ןעמענפיוא ךילטנערָא ןנחוי ןעלָאז יז ,טדָאטש ןופ רעטלַאװרעפ יד ֹוצ
 יד טצונעגסיוא עקַאט טָאה ןנחוי ןוא .ףרַאדעּב רע סָאװ ,גנידצלַא םהיא ןעּבעג
 ,עיצַאדנעמָאקער עגיזָאד
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 רע טָאה עװעג טרָאד ןיא רע טניז ,געט ייװצ רָאנ קעװַא ןענייז'ס

 טהיא ּבעילוצ סָאװ ,קעוצ ןע'תמא םעד ּבעילוצ ןעטײּברַא וצ ןעּבױהעגנָא ןיוש

 לייט םוצ ,רענױאװנײַא יד ןעדיירוצוצ טבורּפעג טָאה רע ,ןעמוקעג רע זיא

 ןופ ןעגָאזּבָא ךיז ןעלָאז ייז ,דחוש ךרוד לײט םוצ ,ןעגנַאלק עשלַאפ ךרוד

 רעּביא הרימש יד ןעּבעגעגרעּביא טַאהעג ףסוי טָאה םהיא סָאװ ,סעליס .ן'פסוי

 יָאד יד ןעגעװ ץּפסוי ןעװעג עידומ ףעירּב ַא ךרוד דלַאּב טָאה ,טדָאטש רעד

 טָאה ,ףעירּב םעד ןעמוקעּב טָאה ףסוי רָאנ יװ .םישעמ עשירעטעררעפ עגיִז

 ןעניגעּב ןוא ,ןײרַא געװ ןיא טוָאלעג ךיז דניװשעג טכַאנ רעד ןעטימ ןיא רע

 ,ןעמוקעגנעגעקטנַא םהיא זיא קלָאפ סָאד ואװ ,הירבט ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא

 :סדנַאל רעד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה סָאװ ,ןנחוי רָאנ ,ןעסירגעּב ֹוצ םהיא ידכֹּב

 םענייז םהיא וצ טקישעג טָאה ,םהיא ּבעילוצ זיולּב ןעמוקעג זיא רעטלַאװרעּפ

 ןעגָאז טזָאלעג םהיא טָאה ןוא קנַארק רַאפ ךיז טכַאמעג טָאה ,דניירפ ןעטוג ַא

 ןענעגעגעּב ןעמוק טינ םהיא ןָאק ןוא טעּב ןיא טגיל רע זַא

 ץַאלּפ ןפיוא הירבט ןופ רענױאװנײַא יד ןעּבילקעגפיונוצ טָאה רעּבָא ףסוי

 .ףעירּב םעד ןענעײלרָאפ ייז טלָאװעג טָאה ןוא ,דרעפ יד ךיז ןעגָאי סע ואוו

 רעד טימ ,עטנעּפָאװעּב טקישעגרעטנוא ןנחוי טָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא רָאנ

 וַא ,טקרעמעּב טָאה קלָאפ סָאד רָאנ יװ .געװ ןופ םהיא ןעמַארוצּבָא תוחילש

 ןעװעג ןענייז ייז תעשּב ,ןעדרעװש יד ןעגױצעגסױרַא ןעּבָאה עטנעּפַאװעּב יד

 ףסוי טָאה םעד תמחמ .יירשעג ַא ןעּבױהעגפיוא סע טָאה ,ץַאלּפ םינופ טייוו טינ

 ןעניז ןעדרעװש עזױלּב יד זַא ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,טקוקעגמוא ךיז

 - גערּב םוצ ּבָארַא דניװשעג רע זיא ,ןעטיוט וצ םהיא ידכּב ,טקערטשעגסיוא

 ַא ףױא טגײטשעגפױרַא טַאהעג רע טָאה ,קלָאפ םוצ ןעדייר ןענָאק וצ ידכּב

 יד ןופ םענייא ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא זיא -- ךיוה ןעלייא סקעז ןופ ליגרעּב

 - ינַא רע זיא סרעטכעווּבײל ייװצ טימ ןוא ,ןעגעלעג טרָאד זיא סָאװ ,ךעלפיש

 | .ערעזָא ןעטימ ןיא זיּב ןערָאװעג ןעפָאלט

 עג יד רַאּפ ןעמונעג גנולצולּפ ךיז ןעטַאדלָאס ענייז ןעּבָאה טלָאמעד .?

 ףסוי יװ תויה .םיחצור עדנַאּב רעד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ןוא רהעװ

 תמחמ זַא ןוא ,גירק.רעגריּב ןייק ןעכערּבסיױא טינ לָאז סע ,טַאהעג ארומ טָאה

 טָאה רעּבירעד ,טדָאטש עצנַאג ַא ןּברק ַא ןעלַאּפ טינ לָאז ןעשנעמ עכילטע ןופ

 טינ רהעמ ןעלָאז יז ,חילש ַא ךרוד ןעטַאדלָאס ענייז ןעגָאזנָא טזָאלעג רע

 ןעגידלוש ןייק ןעטיוט טינ רעּבָא ,גנוגידייטרעפ רענעגייא רעייז רַאפ ןע'גאד יװ

 להעפעּב םעד ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד ,טּפשמ ן'רַאפ ןעגָאלקנָא ןעצימע ןעזָאל רעדָא

 ,הביבס רעד ןופ גנורעקלעפעּב יד .גיהור ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןוא טגלַאפעג

 ךי טָאה ,רעוטפוא רהיא ןוא הדיגּב רעד ןעגעװ טרעהרעד טָאה יז תעשּב

 טָאה רע רָאנ .ןנחוי ןעגעק ןעטערטוצסורַא ידכּב ,ןעּבילקעגפיונוצ לייוװרעד

 ,טדָאטשנערָאּבעג ןייז ןיא ןערעװ וצ ןענורטנַא ןעזיװעּב לייוורעד ןיוש

 יוט ךס ַא ןעמוקעגפינוצ טציא ךיז ןעניז לילג ןופ טדעטש עלַא ןופ

 ,ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה ןוא ן'פסוי וצ עטנעּפָאװעּב דנעז

 ןענערּברעפ וצ ןוא ,אנוש סנעמעלַא רעייז ,ןנחוי ןעגעק ןעטערטוצסױרַא ידכּב
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 טָאה ףסוי .ןעמונעגפיוא םהיא טָאה סָאװ ,טדָאטש רעד טימ םענייאניא םהיא

 טכוזעג טָאה רע רָאנ .תונװּכ עטוג ערעײז רַאפ קנַאד ןייז טגָאזעגסױרַא ייז

 דנייפ יד ןעמוקייּב רעסעּב טלָאװעג טָאה רע לייוו ,טעּפמיא רעייז ןעטלַאהוצנייַא

 ירעד ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ןעגניירגמוא ייז רעדייא ,טפַאשגולק ךרוד

 .עג דרומ ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד טדעטש ענלעצנייא יד ןופ טסואוו

 ערעייז ט'רטמ'רעפ ןרעג ןעּבָאה רעגריּב יד םורָאװ -- ,ןנחוי טימ םענייאניא ןעוו

 יעװ סָאװ ,יד ייּב זַא ,רעפורסיוא ךרוד ןייז עידומ טזָאלעג רע טָאה -- ,םיבורק |

 ןעּבױרסױא ןעזָאל רע טעװ ,ןנחוי ןעזָאלרעּפ טינ םורַא געט ףניפ ןיא ןעל

 ערעיײז טימ םענייאניא רעזייה ערעייז ןענערּברעפ ןוא סטוג-ןוא-ּבָאה רעייז

 ,ןַאמ 3000 דצ ןייז ףיוא ןעגױצעגרעּבירַא ףּכיּת רע טָאה םעדכרוד .,טעילימַאּפ

 סיפ יִד וצ םהיא טגײלעגרעדינַא ןעּבָאה ןוא םהיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ,רהעוועג רעייז

 ,ענעּפָאלטנַא עשיריס 2000 ךרע ןַא ,רעגנייהנָא ענייז ןופ טשער ן'טימ |

 .כָאנ ,רענעלּפ-סלַאפנָא ענעטלַאהעּב ענייז רַאפ ןעמונעג רעדיוו ךיז ןנחוי טָאה

 רע טָאה תודוס.ידוסּב .ןעּבעגעגנייַא טינ ךיז טָאה לַאפנָא רענעפָא רעד יװ םעד

 ן'פסוי ףיוא דשח ַא ןעפרַאוּוצפױרַא ידכּב ,םילשורי ןייק םיחולש טקישעגּבָאה

 טעװ ןעכיג ןיא רָאג זַא ,ןעגָאזנָא טזָאלעג טָאה ןוא ,לייח ןעטיורג ןייז ּבעילוצ

 ןעמ ּביוא ,ןַאריט סלַא טדָאטשטּפױה רעד ןיא ןעטערטנײרַא רעטלַאװרעפ רעד

 ןהעזעגסיוארָאפ טַאהעג סָאד טָאה קלָאפ סָאד ,ןעּפַאח טינ רעהירפ םהיא טעװ

 עגינייא ןוא טייל ע'בושח יד רָאנ .ןעּבעגעג טינ טכַא ןייק ףיורעד טָאה ןוא

 ידכּב ,ןנחוי וצ דלעג דייהרעליטש טקישעג ןעּבָאה ןענָאזרעּפ עדנעריגער יד ןופ

 ןעגעק המחלמ ןיא ןעטערטסױרַא ןוא רענלעז ענעגנודעג ןעּביילקפיונוצ לָאז רע

 ןיז ןופ ןפסוי ןעפורוצּבָא ךיז ןעשיװצ ןעסָאלשעּב יז ןעּבָאה ךיֹוא .ץ'פסוי

 זא ,ןהעזעגנייֵא ןעּבָאה ייז יװ תויה רָאנ ,רידנַאמָאק רעטשרעּביױא סלַא ןעטסָאּפ

 .רעווש 2500 טקישעג יז ןעּבָאה ,גונעג ןייז טינ ךָאנ טעװ ןײלַא סולשעּב רעד

 ,קודצ ןּב היננח ,סוקימונ ןּב רזעוי ,רענעמ ענעהעזעגנָא רעיפ ןוא עטנעּפָאװעּב

 רעד טימ ,רעגדער עטנעכייצעגסיוא עלַא ,ןתנוי ןּב הדוהי ןוא ןתנוי ןּב ןועמש

 ,קלָאפ םייּב טָאה ףסוי סָאװ ,טייהטּבעילעּב יד ןייז  לטבמ ןעלָאז ייז ,תוחילש

 רַאפ ןעזײװסױרַא ךיז טעװ רע ּבױא ,ןוּבשחו.ןיד ַא םהיא ייּב ןרעדָאט ןוא

 עג רעּביא ןעטסָאּפ ןייז ןעטלַאהעּב ןעלעװ רע טעװ עשז-רעמָאט ;גיליווטוג

 ,אנוש ַא טימ יװ ,םהיא טימ ןהייגעּב ךיז ייז ןעלָאז ,דלַאװ

 ַא ךרוד ןעסיװ וצ ןעּבעגעג םהיא דניירפ עטוג ס'פסוי ןעּבַאה לייוװרעד

 ןופרעד הּביס יד רָאנ ,גנולײטּבָא:רעטילימ רעד ןופ .ןעמוק םעד ןעגעװ ףעירּב

 ןעטלַאהעג ןעּבָאה דנייפ יד תמחמ ,ןייז עידומ טנָאקעג טינ םהיא יז ןעּבָאה

 יונעגנָא טינ ןעלטימ.סטכיורָאפ םוש ןייק רע טָאה רעּבירעד .דוסּב ןַאלּפ םעד

 :טדעטש רעיפ דנייפ יד ןופ דצ ץפיוא רעּבירַא דלַאּב ןענייז ױזַא ןוא ,ןעמ

 ירַא רעדיװ ייז רע טָאה ןעכיג ןיא רָאנ .הירבט ןוא בלח:שוג ,אלמג ,ירוּפצ

 .גײרַא ךָאנ טָאה ןוא דרעווש ַא ןעהיצוצסױרַא ןהָא טייז ןייז ףיוא ןעגיוצעגרעּב

 ןופ עטסגיטכעמ יד ךיוא ןוא רערהיפנַא רעיפ יד גנייג עגיצנוק ךרוד טּפַאחעג
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 סָאד זיא ָאד .םילשורי ןייק טקישעגּבָא קירוצ ייז טָאה ןוא עטנעּפָאװעּב יד
 טיוטעג סיוועג ייז טלָאװ ןוא ייז רעּביא טכַארּבעגפױא גיצניו טינ ןעװעג קלָאפ
 .ןערָאװעג ןעפָאלטנַא טינ ןעטלָאװ .ייז בוא ,רעטיילגעּב ערעייז טימ םענייאניא

 .ומ יד ןיא ןעטלַאהעג טציא ךיז ןנחוי טָאה ן'פסוי רַאפ ארומ סיוא ,8
 .ּבא לָאמַא רעדיװ הירבט זיא םורַא געט עכילטע ןיא רָאנ .בלח-שוג ןופ ןרע
 טעד ףליה וצ ןעפורעג ןעבָאה טדָאטש רעד ןופ רענױאװנײַא יד ןוא ןעלַאפעג
 ןוא ,טײצ רעטמיטשעּב רעד וצ ןעמוקעג טינ זיא רענעי רָאנ .סּפירגַא גינעק
 .ױר עכילטע טדָאטש רעד ןיא ןעזיוװעּב ךיז טָאה גָאט ןעגיּבלעזמעד יװ ױזַא
 .סיוא ןַא ךרוד ןעװעג עידומ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה רעּבירעד ,רעטייר עשימ
 | .טדָאטש ןיא יז וצ ןעמוקנײרַא טינ רָאט ףסוי זַא ,רעפור

 רָאנ .איכירט ןיא ןעװעג עידומ דלַאּב ןעמ טָאה לַאפּבָא רעייז ןעגעו
 רָארג לייו .עגינירטּבָא יד ןעגעק ןעטערטסױרַא ןיילַא טלָאװעג טינ טָאה ךסוי
 ןעּביײלקוצפינּוצ טקישעגסױרַא טַאהעג ןעטַאדלָאס עניז עלַא טעמּכ רע טָאה
 - ,טרָאד ןעּבילּב טנַאקעג טינ רע טָאה רעּבָא טייז רעדנַא רעד ןופ .טנַאיװָארּפ
 .לָאס סגיניק םעד ןעטלָאװ ,טמַאזעג ךיז טלָאװ רע ּבוא ליװ ,זיא רע ואוו
 ,רעּבָא גָאט ןרעדנַא םעד .טדָאטש רעד וצ זיּב ןעכיירגרעד טנָאקעג ןעטַאד
 רַאפ זיא ,ןעטיײּברַא עלַא ןופ ןעהודסיוא ךיז טזומעג טָאה ןעמ תעשּב ,תּבש םִוא
 רע טָאה זַא ,ןוט וצ זיא סע סָאװ ןעװעג ךילגעמ טינ ייס.יוװ.ייס םהיא
 ןעגיצנוק ַא ךרוד ענעלַאפעגּבָא יד ןעמוקוצייּב ױזַא יװ ,םעד ןעגעוו טכַארטעג
 רענייק ידכּב ,איכירט ןופ ןרעױט יד ןעסילשרעפ ןעסייהעג טָאה רע :גנַאג
 עג זיא רע עכלעװ ןעגעק ,עגינעי יד ןַאלּפ ןייז ןעּבעגרעּביא ןענָאק טינ לָאז
 עכלעזַא .ערעיזָא רעד ףיוא ךעלפיש עלַא ןעּביילקפיונוצ ןוא ,טדנעוװעג .ןעוו
 .רעפיש 4 ןופ רהעמ טינ לעפיש ןעכילטיא ןיא ןוא 200 ןענופעג ךיז ןעּבָאה
 טזָאלעג רע טָאה טרָאד .הירבט ןייק ןערהָאפענּבָא דניושעג רע זיא ייז טימ
 ןעסיװעג ַא ןיא ערעיזָא רעד רעּביא ןעמיװשמורַא ךעלפיש עגידייל:ּבלַאה יד
 ןײלַא ןוא ןהעז ךילטייד טָאקעג טינ ײז טָאה ןעמ ואװ ,טדָאטש ןופ ךלהמ
 ןצ רעטנעהענ ןערהָאפעגוצ רעטכעווּבײל עטנעּפָאװעּבמוא ןעּביז טימ רע זיא
 ןיולּב םהיא ײז ןעּבָאה רעהַא זיּב סָאװ ,רענגעג ענייז רָאנ יװ .טדָאטש רעד
 ײד ןַא ,טניימעג יײז ןעּבָאה ,ןרעיומ יד ןופ ןהעזרעד םהיא ןעּבָאה ,טלעדיזעג
 .ייז ךיז ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא ןעּבָאה ןוא ,עטנעּפָאװעּב טימ לופ ןענייז ךעלפיש
 .לייא ןופ ןעגיװצ טימ דנעה ערעײז םהיא וצ טקערטשעגסױא ,ןעּפָאװ ערע
 לָאז רֶע ,םהיא ייּב ןעטעּבעג ןעבָאה ןוא ,ץוש ןעטעּב ןעטלָאװ ייז יװ ,רעמיוּב
 .טדָאטש יד ןעניושרעפ

 טָאה ןוא טכַאמ רעסיױרג טימ טעשַארטסעג ייז ףסוי טָאה טלָאמעד 9
 .ונעגנָא עטשרע יד ןעּבָאה סָאװ ,יײז סָאװ ,רעּבירעד ןעפרואוורָאפ טכַאמעג יז
 ַא ןיא רעהירפ ןופ תוחּכ ערעײז ץ'רטּפ ,רעמױר יד ןעגעק המחלמ יד ןעמ
 טָאה רעטייוו .הבוט עטסערג יד דנייפ יד ךָאד ייז ןעוט םעדָכרוד ,גירק-רעגריב
 םעד געװ ןופ ןעמַארוצּבָא טציא ןעכוז ייז סָאװ ,רַאפרעד טלעדיזעגסיוא ייז רע
  .רעפ וצ טינ ךיז ןעמעש ייז ןוא ,טייהרעכיז רעייז רַאּפ טגרָאז סע רעװ ,ןעשנעמ
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 .יומ טימ טלעגנירעגמורַא יז טָאה סע רעװ ,םעד רַאּפ טדָאטש רעייז ןעסילש
 דָאנג ןיא ןעמענוצפיוא -.טגידנעעג רע טָאה יױזַא -- טיירג זיא רֹע רָאנ .ןרע
 וצ ןעפלעה םהיא ןעלעװ ןוא דלוש רעייז ןייז הדומ ןעלעװ סָאװ ,עגינעי יד
 ,טדָאטש רעד רעּביא טפַאשרעה ערעכיז ַא ןעמוקעּב

 ּבָארַא הירבט ןופ רעגריּב עטסכײרסולפנייַא יד ןופ ןהעצ ןענייז ףיורעד
 ףךעלפיש יד ןופ םענייא ןיא ןעגײטשנײרַא ייז ןעסייהעג טָאה ףסוי .גערּב ן'פיוא
 ןעפור טזָאלעג רע טָאה ךָאנרעד ,ערעיזַא ןיא טייוו ייז טימ ןערהָאפסױרַא ןוא
 טלָאװ רע יװ ,טַאר ם'נופ רעדילגטימ עטסנעהעזעגנָא ערעדנַא גיצפופ ךיז וצ
 .יהטעג םהיא ןייז ןעלעװ ייז זַא ,העובש ַא ןעמענּבָא יז יי ךיוא טש'ומולּכ
 וצ ןעפור וצ ידכּב ,טכַארטעגסױא רדסּכ רע טָאה ןעדיירסיוא עיינ ץלַא ןוא
 ןעלעװ טלָאװ רע יװ יזַא ,טדָאטש רעד ןופ רענױאװנייֵא רהעמ ץלַא ךיז
 רע טָאה ןעפיש עטליֿפעגנָא יד ןופ רערהיפ יד .ךַאמּבָא ןַא יז טימ ןעסילש
 טרָאד ןוא איכירט ןייק ןערהָאפוצּבָא ךילגעמ יװ ךיג ױזַא ,להעפעּב ַא ןעּבעגעג
 ןיא טּפַאחעגנײרַא רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס .הסיפּת ןיא רענעמ יד ןעפרַאװנײרַא
 ןַא ןוא ןעשנעמ 600 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,טַאר ןעצנַאג םעד תושר ןייז
 ןעפיש יד ףיוא טּפעלשעגקעװַא ייז טָאה ןוא קלָאפ ןעגירעדינ ם'נופ 2000 ךרע
 | ,איכירט ןייק

 ַא ףיוא ןעזיװעגנָא יירשעג סיורג טימ ןעּכָאה רעּבָא עגירעּביא יד ,0
 ןוא ,לַאפּבָא ם'נופ רעוטפױאטּפױה רעד סָאד זיא רע זַא ,סָאטיײלק ןעסיוועג
 תויה רָאנ .םהיא וצ סעּכ ןייז ןעזָאלסױא לָאז רע ן'פסוי ןופ טרעדָאפעג ןעּבָאה
 טימ ןעפָארטשעּב ֹוצ טינ םענייק ,ךיז ייּב ןעסָאלשעּב טַאװהעג טָאה ףסוי יװ
 ןעמָאנ ןטימ ,םיתרשמ ענייז ןופ םענייא ןעסייהעג רע טָאה רעּביִרעֶד ,טיוט
 ארומ טָאה סָאװ ,תרשמ רעד רָאנ .דנעה יד ןעקַאהּבָא םענעי לָאז רע ,יול
 זַא ןוא ,ןײלַא ןהייג טלַאװעג טינ טָאה ,דנייפ יד ןופ עסַאמ רעד רַאפ טַאהעג
 ןיא ןעגיטשעגנירַא ןרָאצ רעלופ זיא אפוג ףסוי זַא ,ןהעזעג טָאה סָאטיײלק
 .היפוצסיוא ןײלַא ידכּב ,גערּב ן'פיוא ףױרַא דניוושעג טלָאװעג טָאה ןוא ףיש ַא
 ןעטעּב וצ ,גערּב ץפיוא גידנעהייטש ,ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,ףָארטש יד ןער
 םהיא טָאה ףסוי .דנַאה ןייא ןעזָאלרעּביא תוחּפה לכל םהיא לָאז ןעמ ,םיגונחּת
 .גַא יד ןעקַאהּבָא ךיז לָאז אפוג רע זַא ,יאנּתב רָאנ ,השקּב רעד ןעּבעגעגכָאנ
 דנַאה רעטכער רעד טימ ןעגױצעגסױרַא עקַאט טָאה סָאטיײלק ןוא ,דנַאה ערעד
 ןעװעג זיא סיורג ֹוזַא -עקניל יד טקַאהעגּבָארַא ךיז טָאה ןוא דרעוװש ןייז
 ,ן'פסוי רַאפ קערש ןייז

 .ייל טימ טכַאמעג גינעטרעטנוא ךיז ףסוי טָאה ןפוא ןעגיזָאד םעד ףיוא
 טָאה ןוא הירבט ןופ רענױאװנײַא יד רעטכעװ-ּפייל ןעּביז ןוא ךעלפיש עגיד
 םורַא געט עגינייא ןיא .דצ ןייז ףיוא רענױאװניײַא יד ןעגיוצעגרעּבירַא רעדיוו
 טימ םענייאניא ןעלַאפעגּבָא ןעועג זיא סָאװ ,בלח-שוג ןעמונעגנייא רע טָאה
 טָאה ,סנעגירעּביא .ּביור ףיוא ןעשנעמ ענייז ןעּבעגעגרעּביא יז טָאה ןוא ,ירופצ
 .עג טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא טדָאטש ןופ רעגריּב יד ןעּבעגעגּבָא קירוצ רע
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 ,הירבט ןופ . ןוא ירוּפצ ןופ רעגריּב יד ךיוא ענעגַײא סָאד ,ןעּביילקפיונוצ טנָאק
 יז טינ רהעמ טלָאװעג רע טָאה ,ןעמוקעגייּב יז זיא רע יװ ,םעדכָאנ םורָאװ
 .קירוצ יז טָאה רע סָאװ םעדכרוד ןוא ,גנוּבױרעּב רעד ךרוד הארתה ַא ןעּבעג
 .עּבעיל רעייז ןענואװעג רעדיװ רע טָאה ,סנעגייא רעייז ןעּבעגעג

 ,לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ:ןוא:ייווצ
 ןַײרַא ךיז טזָאל ארויג רֹּב ןועמש -- .המהלמ רעד ֹוצ ןעדיא יד ןופ תונכה יד

 . ןעיירעּבױר ןיא

 יד יװ םעדכָאנ ,לילג ןיא תומוהמ יד טגידנעעג ךיז ןעּבָאה טימרעד
 יד וצ טדנעװעג ךיז ןעמ טָאה ,ןערָאװעג ליטש ןענייז ןתוקולחמ עטסגינייוועניא
 .הֹּכ רעד ןעּבָאה םילשורי ןיא .רעמיור יד ןעגעק המחלמ רעד רַאֿפ תונכה
 יד ןופ דצ ץפיוא ןענַאטשעג טינ ןענייז סָאװ ,טייל ע'בושח יד ןוא ןנח לודנ
 .גייצעג:המחלמ ךס א ןעטיירגוצ טזָאלעג ןעּבָאה ןוא ןרעיומ יד טכיררעפ ,רעמיור
 .המחלמ ערעדנַא ןוא ןעלייפ טדימשעג ןעמ טָאה טדָאטש רעד ןיא םוטעמוא
 רעגָא ,המחלמ ןערהיפ טנרעלעג ךיז טייל עגנוי יד ןעּבָאה זײװנעסַאמ ,גייצעג
 ַא .טשרעהעג טָאה םוטעמוא ןוא ,רדס ַא ןהָא ןערָאװעג טכַאמעג זיא ץלַא סָאד
 .לעמוט ַא ןוא שער

 .ָאלשעגרעדינ עסיֹורגַא טּפַאחעגמורַא טָאה רעגריּב עכילדירפ יִד רעּבָא
 ,רעמָאיעג סיורג טימ ןעכַארּבעגסױא ןעּבָאה ייז ןופ ךס ַא רָאג ןוא ,טייהנעג
 ךיז ןעגָאה ךיוא .קילגמוא ןעגידנעמוק םעד ןהעזעגסיוארָאפ ןעּבָאה ייז לי
 ײז טָאה גנורעקלעפעּב רעד ןופ לײט רעגיהור רעד סָאװ ,םיתפומ ןעזיוועּב
 המחלמ רעד ןופ רעוטפיוא יד רָאנ ,תורצ ףיוא ןעזייוועּב ייז זַא ,טכַארטעּב
 רעדיײא ךָאנ .ןעלעפעג ןיא יײז יװ טול ,טשטייטעגסיוא גיניזטכייל .ייז ןעגָאה
 .זיא סָאװ ,טדָאטש ַא יװ ןהעזעגסיוא םילשורי טָאה ןעמוקעג ןענייז רעמיֹור יד
 ףיוא ןעלעטשוצּכָא טכַארטעג רעטציא טָאה ןנח  ,גנַאגרעטנוא ףיוא טפשמ'דעפ
 ןוא םידרומ יד ןעדנעווצּבָא ידכּב ,המחלמ רעד וצ תונכה יד טייצ רעצרוק ַא
 ךיז טָאה רע רָאנ ,ללּכה תבוט רַאפ ןעטײּברַא ףיוא םיאנק ענעפורעגנָא ױזַא יד
 סָאװ ,ןעלהייצרעד ךָאנ ךיא לעװ רעטעּפש .,דלַאװעג רעד ןעּבעגרעטנוא טזומעג
 ,טַאהעג טָאה רע ףוס ַא רַאפ

 ןעּבילקעגפיונוצ ארויג רֹּב ןועמש טָאה תּברקע ןופ דנעגעג רעד ןיא 2
 טָאה ייּברעד .ןעיירעביור ןיא טזָאלעגנירַא ךיז טָאה ןוא ענעדיופוצמוא ךס א
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,טײל עכיײר יד ןופ רעזייה יד טּבױרעגסױא זיולּב טינ רע
 :סיֹורַא ךיז ןעּכָאה טציא ןיוש .םימומ ייז טכַאמעגנָא ןוא טגידעשעג אפוג יז
 .ער ערעדנַא יד ןוא ןנח .עינַאריט רעגידרעטעּפש ןייז ןופ תולחתה יד ןעזיוועג
 ענייז טימ רע רָאנ ;לײח ַא םהיא ןעגעק טקישעגסױרַא ןעּבָאה טייל עדנעריג
 .עג ויא רע ואװ ,הדצמ ןיא רעּבױר יד וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז םירבח
 ךשמ ןיא .רענגעג עגירעּביא ענייז ןוא ןנח ןעלַאפעג ןענייז סע זיּב ,ןעּבילּב
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 ידנַאּב יד ןופ ןעלַאפנָא יד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג רע טָאה טייצ רעד ןופ
 .עג ןעװעג ןענייז דנעגעג רעגיזָאד רעד ןופ רעטלַאװרעּפ יד .םודא ףיוא ןעט
 ,רעפרעד יד ןיא ןעגָאזינרַאג ןעלעטשוצקעוװַא ןוא לייח ַא ןעּביילקוצפיונוצ ןעגנואווצ
 הדוהי דנַאל ןיא בצמ רעד טלָאמעד ןעװעג זיא ױזַא
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 - ,ךוּב רעטירד

 .טלאהניא

 רעד ןעגעװ טרעהרעד טָאה רע תעשג ,ןײרא זיא ןורינ גנומיטש א ראפ סָאװ ןיא

 ,הדוהי דנַאל ןיא המוהמ

 ײװצ רָאנ ,ןולקׁשַא ףיוא ןעלַאפעגנָא הלּפמ סע'סויטסיק ךָאנ ןענַײז ןעדיא יד יײזַא יג

 ףאמ 20000 ךרע ןַא ןערהָאװעגנָא ןעּבָאה ןוא ןערָאװעג ןעגָאלשעג ייז ןענייז לָאמ

 ,וּכע ןײק ,איכויטנַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לײח ן'טימ קעװַא זיא סוניסּפסַא יֹוזַא יװ

 טגָאזעגפױרַא ןוא ןעמוקעגנעגעקטנא םהיא ןענײז לילג ןיא ירוּפצ ןופ רעניואווגייא יד ואח

 : | ןעלהיפעג:הענכה ערעײז

 ןעמעננײא טלָאװעג טָאה ףסוי יױזַא יװ .הדוהי ץנַאג ןופ ןוא לילג ןופ גנובײרשעּב
 .עג דלַאּב זיא סָאװ ,סודיקַאלּפ ןובירט ם'נופ ןערָאװעג ןעגָאלשעגקירוצ זיא רע רָאנ .,לרוּפצ

 | ,ףליה-וצ ןעמוק

 רע זיא ךָאנרעד ,אירדנטּכלַא ןיק ַאיַאכַא ןופ ןערהָאפעגרעּבירַא זיא סוטיט ױזַא יװ

 ןעּבילקעגּפױנוצ טאהעג טָאה סָאװ ,רעטָאּפ ןַײז טיפ טגינייארעפ ךיז טָאה ןוא קעװַא טרָאד ןופ

 .ןעװעג ךילגעמ רָאנ זיא'ס לייח לעיפיוו

 עגירעביא יד ןופ ךיוא ןוא ,רעגַאל ןעשימיור ם'נופ ןוא לייח ןעשימיור ם'נופ גנורעדליש

 ,ןעגנוטכירנייא עשימיור עטנעכייצעגסיוא

 זיא סוניטּפסָא יזא יװ ןוא ,תּפדוי ןופ ןעגָאלשעגקירוצ ןערָאװעג זיא סודיקַאלּפ ױזַא יו

 | ,הדוהי דנַאל ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןוא וּכע ןופ ןעטָארטעגסױרא

 ,שרַאמ ןייז ףיוא לייח רעשימיור רעד

 עגניירטש יד ןהעזרעד ןעּבָאה יז זַא ,ןעקַארשעגרעּביא ןערָאװעג ןענייז ןעדיא יד ױזַא יונ

 ןעמונעגניא ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ ,ןעּכָאה רעמיור יד יא יװ ןוא ,רעמיור יד ןופ גנונעדרָא

 ןופ דיישרעטנוא ןחָא טדָאטש ןופ רעניואװנײא עלא טעליוקעגסוא ,(ַארַאּבַאג) רֹּבג טדָאטש יד

 . רעטלע

 .נײא עלא קערש ַא טגָאיעגנײרַא אירבט ןײק ןעפיולטנא ןײז ךרוד טָאה ףסוי ױזַא יו

 ךָאנרעד ןוא ,בצמ םעד ןעגעװ ףעירּב א םילשורי ןייק טקיִשעגּבָא טָאה רע יוזא יװ ןוא ,רעניואוו

 .,תּפדוי ןײק טרהעקעגמוא קירוצ ךיז רע טָאה

 ןעמָאלטנַא זיא ףסוי זַא ,טסואװרעד ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טָאה סונויסּפסַא ױזַא יװ |
 ,טרעגעלעּב טרָאד םהיא ,תּפדוי ןייק

 ראפ הטש ועײרפ ןעצנַאג םעד טליפעגנָא טָאה סוניסּפסַא ױזַא יו . ,תפדוי ןופ גנוּביײרשעּב

 ,סענישַאמּפרָאװ יד ןעלעטשפיוא ןעסײיהעג טָאה ןוא ןעלַאװ.דרע טימ ןרעיומ יד
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 .טלאהניא

 טלײטעגוצ ,ןרעיומ יד טכַאמעג רעכעה ,םעד ןעגעק ןעלטימ ןעמונעגנָא טָאה ףסוי יוזַא יו

 יעהיצרעפ וצ ױזַא יװ ,ןעלטימ ערעדנַא טכַארטעגסיױא ןוא סָאמ ַא טימ רעסאװקנירט ןעשנעמ ענייפ

 .גנורעגעלעּב יד

 .טדָאטש יד ןעטלַאהוצנײא גנונעפָאה יד ןערָאלרעּפ טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ףסוי יױזַא יװ

 | .ןעטלַאהעגּבָא ןופרעד םהיא ןעּבָאה רעניואווניא יד רָאנ ,ןעזָאלרעפ יז טלָאװעג

 יד יױזַא יו | ."קָאבמערוטש, ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,ןישאמ רעד ןופ ןהעזסיוא םעד ןענעוו

 ,רעמיור יד ןופ סענישַאמ; ,סגנורעגעלעב יד ןעדנוצעגרעטנוא ןעכָאה ןעדיא:

 / ' .סופ ןיא ןערָאװעג טעדנואורעפ זיא סוניסּפסַא יװַא יװ ,אימס ןֶּב רזעלא ןעגעו

 ףרעדײלשענּבָא ןערעװ סע טײװ יװ ןוא ,ןעטלוּפַאטַאק ןוא ןעטסילַאּב יד ןופ טפַארק יד

 | .ןעפרַאװ ייז סָאװ ,רעגייטש יד ךרוד ןעסירעגּבָא ןערעװ סָאװ ,ןעלײטרעּפרעק י

 ,גנולײטּבָא:םערוטש רעגיאיירד א טימ טדָאטש יד טלעגנירעגמורַא טָאה סוניסּפסַא יוזא יװ

 .םעד ןעגעק ןָאטעגּפױא ףסוי טָאה סָאװ ןוא

 ןעכַאמ ןוא לימיוּב עגידנעדיז רערעגעלעּב יד ףיוא ןעסיגּבָארַא טזָאלעג טָאה ףסוי יוזַא יװ

 ..יה עשיכירג עטכָאקענּבָא ךרוד ןעקירּב-םרוטש יד גישטילג

 טדָאטש רעד וצ ןעקורוצ ןוא ןעלַאװ יד ןעכַאמ רעכעה טזָאלעג טָאה סוניספסַא יױזַא יו

 -.סמערוט:סגנורעגעלעב ערעטסעפ

 שינ טגיל סָאװ ,עיפי טדָאטש יד ןעמונעגנא געט ענעי ןיא ןעּבָאה רעמייר יד ױזַא יװ

 ,ץסוטיט ךָאנרעד ןוא ן'סונירט טשרעוצ ןיהא טקישעג טָאד ןעמ יי םעדכָאנ ,תפדוי ןופ סי

 .ץ'סילאערעצ ךרוד ןערָאװעג טע'גיח'עגסיוא טלַא ןענייז םינורמוש יד יֹוזַא יו

 יֹו ןוא רעפיולרעביא ןַא ןופ הדיגּב רעד ךרוד ןערָאװעג זעמונעגנייג זיא תּפדֹוי ױזַא יװ

 | .סַײנָאטנַא אירוטנעצ רעד ןעמוקעגמוא זיא יײּברעד יוזש

 ןעטלַאהעּב טרָאד ןעּבילּבעג ןיא ןוא םינורב א ןיא טּפַאװעגנײרַא ךיז טָאה ףסוי יוזַא יװ

 ןיז ןעסָאלשעּב טָאה רע ןוא ,ןעּבעגעגסױרַא םהיא טָאה יורפ א רָאנ ,םירבח ענייז עכילטצ טימ

 יי .רעמיור יד ןעּבעגוצרעּביא

 טָאה סָאװ ןוא ,ןַאלּפ םעד ןעגעק טלעטשעגסױרַא ךיז ןעכָאה םירבח ס'פסו: יזַא יװ

 .טע'נעט'עג ײז וצ רע

 רַאפ ןעמעננײא טינ ײז ןָאק רע זַא ,ןהעזעגנייא טָאה רע יו םעדכאו ,טָאה רע יַצ יװ

 ךרוד ןעמוקמוא לָאז ײז ןופ רעװ ,לרוג א ךרוד ןעמיטשעּב ןעלַאז יז ,ייז טדערעגוצ ,ןַאלּפ ןייז

 נכַארּבעג ןוא ןעּבילּבעגרעּביא זיא םעניײא ךָאנ טימ אפוג רע יז וװ ןוא ,רבח ןיז ֹוופ דנעה יד

 .רעמיור יד רַאפ ןערָאװעג

 טימ טלעדנַאהעּב םהיא טָאה רעטצעל רעד וזַא יװ ןוא ,ן'סוניספסא וצ יעדער ס'פסוי

 .טיימ קגילעזטייל

 ,םי גערב םײב טגיל סָאװ ,אירסיק ןיק קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה סיניסּפסַא יֹזַא יװ

 .לײה ןיז טימ ןרעטניװרעביא וצ טרָאד ידככ

 ןעּבָאה ,טדעטש עטרעטשעצ יד ןופ ערָאװעג ןעפָאלטנא ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ױזַא יװ

 ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא ןענעז יז רָאנ ,ופי רעדיװ טגיטסעפעב ןוא ןעבילקעגפיוגוצ רעדיװ ךיז

 .דגורג ן'ויּב טדָאטש יד טכַאמעג בורח טלָאמעד ןעּכָאה סָאװ ,רעמיור יד ןופ:

 ןופ ףוס ןעגעװ תרושב רעד ךרוד ןערָאװעג טגערעגפיוא ןענַײז םימלשורי יד וזַא יװ

 =! טָאה ןעט יװ םעדכָאנ ,ן'פסוי טנַאלקעב קרַאטש טשרעוצ ןעּכָאה ײז יװא יה ןוא ,תּפדו"
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 ,טלאהניא

 רעמור יד זַא ,טסואורעד ךיז ןעבָאה ײז זא ,ךָאנרעד רעּבָא ,טױט ןייז ןענעװ ןעװעג עידומ
 -רעפ קשח רהעמ טימ ךָאנ ןעּבָאה ןוא סעכ ןיא ןײרַא ײז ןענייז ,דובּכ סיורג ּבָא םהיא ןעּביִג
 - ,רעמױר יד ןָא ייס ןוא ן'פסוי ןָא ײס ןײז וצ םקונ ךיז ידכּב ,גירק םעד טגנַאל

 ףײק םי םייב אירסיק ןופ קעֹװַא גנודַאלנייַא סע'סּפירגַא ףיוא זיא סוניסּפסא ױזַא יװ
 אירבט טדעטש יד ןופ לַאפּבָא םעד ןעגעװ העידי יד ןעמוקעּב סָאה רע ואװ ,יּפיליפ אירסיק

 יי .איכירט .ןוא |

 ןעמיקעב ןעבָאה רעניואוונייא יד יװ םעדמכָאנ ,ןערָאװעג ןעמונעגניײא זיא אירבט יוזא יװ

 .הליחמ ןעטעבעג ןעּבָאה ןוא לֵאּפּבָא רעיײז ףיוא הטרח

 ּפָאה רֶצ זַא ןוא ,איכירט ןייק רעטָאפ ןײז ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא סוטיט ױזַא יװ

 .ענוצ ַײז רע טָאה ,דניפ עסַאמ רעד רעּביא ןעקָארשעגנײא ןענייז ןעשגעמ ענייז זַא ,ןהעזרעד
 .עדער ַא ךרוד טומ ןענענ

 ,עדער סע'סוטיט . ךיח ןעבױהעג ןוא טקרַאטשעג ןערָאװעג ןענעז רעמױר יד ױזַא יװ
 .דנייפ ךס 8 טע'גרה'עגסיוא ןוא איכירט ןעמונעגנייַא ןעבאה

 .רסונינ דנעגעג רעד ןופ ןוא ןדרי ם'נופ גנוּביירשעּב

 .שיכירט ןופ רעניואװנײא ענעגנַאפעג יד טימ ןעגנאגעּב ךיז זיר סוניספסַא יוזא יװ
5 
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 ,לעטיּפאק רעטשרע
 ןעדיא יד ןעגעק המחלמ יד ןערהיפ וצ ן'סוניטּפסַא רעּביא טיג ןורינ

 .ינעהעשעג עכילקילגמוא יד ןעגעװ ןערָאװעג רהָאװעג זיא ןורינ זַא 4
 רע ןוא ,קערש ַא טּפַאחעגנָא ,ךילריטרַאנ ,םהיא טָאה ,הדוהי דנַאל ןיא ןעש
 טינ סע טָאה רע רָאנ ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב טלעמוטעצ קרַאטש ןערָאװעג זיא
 .יא ןַא ןופ לעטשנָא ןא טכַאמעג רע טָאה גיגייוסיוא ןופ ןוא ,ןעזיועגסױרַא
 ,םעד ןיא זַא ,טענעט'עג רע טָאה סעּכ ןייז ןיא ןוא ,ןעשנעמ ןעגיטומרעּב
 יייא ,רערהיפ יד ןופ טײקנעזָאלעגּבָא יד רהעמ גידלוש זיא ,ןהעשעג זיא סָאװ
 יטכודעגסיוא ךיז טָאה (ןע'נורינ) םהיא םורָאװ .דנייפ יד ןופ הרובג יד רעד
 טימ ךיז ןענעכער וצ רעשרעה ַא ןופ טעטסעיַאמ רעד רַאפ טינ טסַאּפ סע זַא
 ױזַא ,לעטשנָא םעד ןעכַאמ ףרַאדעּב רע זַא ןוא ןעשינעהעשעג עכילקילגמוא
 רָאנ .ןעשינערעטש עלַא רעּביא רעכעה ןענַאטשעג טש'רמולּכ טלָאװ רע יװ
 ןיא גינייוועניא זַא ,ךילטייד ןעזיוועּב טייקגירעיורט ןייז טָאה ןעגעווטסעדנופ
 ,טייקגיהורמוא טשרעה םהיא ייּב ןעצרַאה

 םעד ןעּבעגרעּביא לָאז רע ןעמעװ ,ןעװעג בשיימ גנַאל ךיז טָאה רע 2
 ןעלַאפּבָא רעײז רַאפ ןעדיא יד ןעפָארטשעּב וצ ידכּב ,חרזמ ןעטגערעגפיוא
 טָאהעג ןױש ךיוא ןעּבָאה סָאװ ,רעקלעפ עשינכש יד ןעטלַאה וצ טסעפ ןוא
 רָאנ זַא ,ןענופעגנייַא רע טָאה טצעלוצ .הדירמ ןופ טסיײג ן'טימ ךיז ןעמונעגנָא
 ,גירק ןופ גנורהיפ יד ךיז ףױא ןעמהענ ֹוצ גיהייפ ןוא יואר זיא סוניסּפסַא
 זיא סָאו ,שנעמ ַא ןעװעג זיא רע םורָאװ .גנוטיידעּב ַאזַא טַאהעג טָאה סָאװ
 קירוצ טייצ ַא טימ ןיוש .טסנעיד:סגירק ןיא ןערָאװעג הָארג ןוא ןעסקַאװעגסױא
 .רעג יד סָאװ ,רעדנעל:ברעמ יד רעמיור יד רַאפ ןענואװעג רעדיװ רע טָאה
 טָאה רהעװעג ןופ טכַאמ רעד ךרוד ;טרעדורעגפיוא טַאהעג ייז ןעּבָאה ןענַאמ
 ,טנַאקעּבמוא ןעוועג רעהַא זיּב זיא סָאװ ,ןעינַאטירּב טכַאמעג גינעטרעטגוא רע
 סָאװ ,ףמואירט ַא ,ןסוידווַאלק ,רעטָאּפ ס'נורינ טפַאשרעפ רע סָאה םעדכרוד ןוא
 ,טסָאקעג טינ הימ םוש ןייק םענעי טָאה

 טָאה םעד ץוח ,ןמיס ןעטוגַא רַאפ טכַארטעּב ןורינ טָאה ץלַא סָאד 3
 .סגירק ןעגיזָאד ם'נופ רעטלע ןעגיד'בשוימ םעד טכַא ןיא ןעמונעג ךָאנ רע
 .עטשעּב טציא ךָאנ זיא סָאװ ,טייקנעּבעגרעּביא עגירעהַאזיּב ןייז ,ןַאמ ןעטינעג
 רהיא טימ סָאװ ,טפַארק עכילדנעגוי סנהיז יד ,ןהיז ענייז ךרוד ןערָאװעג טגיט
 . --.דנַאה ַא טימ יװ ױזַא ,ןעצוגסױא ךיז טנָאקעג טּפַאשגולק סרעטָאפ םעד טָאה
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 תומחלט עשידיא יד

 .ירעד ןוא - טנעדרָאעגניַא ױזַא גנידצלַא הלחתכל טָאג ךיוא טָאה רשפא ןוא;
 עטשרעּבױא יד ןעמענרעּביא לָאז רע ידכּב ,טקישעג םהיא רע טָאה רעּב-

 גנַארד ןיא רע טָאה רעהירפַא רָאנ .ןעיריס ןיא ;וולייח יד רעּביא עדנַאמָאק
 ךרוד ןוא םינפוא ײלרעלַא ףיוא םהיא ןעמענוצנייַא ךיז טסיילפעג טיוג ןייז ןופ
 .קשח רהעמ םהיא ןעּבעגוצרעטנוא ידכב ,םהיא וצ גנוהיצעּב רעטוג ַא;

 טימ ןענופעג ךיז טָאה רע ואו ,ַאיַאכַא ןופ טקישעג סוניסּפסַא טָאה ןכּב
 םעד טרָאד ןופ ןעמענוצּבָא ידכּב ,הירדנסּכלַא ןייק ן'סוטיט ןהוז ןייז ,ןע'נורינ
 ףיש ַא ןיא ןערהָאפעגרעּבירַא ןיא ןײלַא רע .ןָאיגעל ןעטנהעצ ןוא ןעטפניפ
 ןעיריס ןיא ןעמוקעגנָא השּבי רעד ךרוד ןיא ןוא םי ןעשיטנַאּפסעלעה םעד
 .ימ.ספליה ךס ַא ךיוא ןוא לייח ןעשימיור םעד ןעּבילקעגפיונוצ טָאה רע ואוו
 .םיכלמ עשינכש יד ןופ רעטילי

 לעטיּפאק רעטייווצ
 ,וּכע ןייק ,טרישרַאמ סוניסּפסא -- ,ןולקשַא ייּב ןעדיא יד ןופ הלַּפמ יד -

 .ןעטכירעגמוא רעיײז ךרוד ןעדיא יד ןענייז .הלּפמ סע'סויטסיק ךָאנ 1
 רעייז ןעטלַאהנייַא רהעמ טנָאקעג טינ ןעבָאה ןּוא גידרעפָאה ןערָאװעג .ןוחצנג
 ןעּבָאה ,ןעהור טזָאלעג טינ יז טלָאװ החלצה רעייז יװ :ױזַא טקנוּפ .טעּפמיא
 רעּבירעד ,גנוטײרפשרעפ ערעסערג סָאװ ַא המחלמ רעד ןעּבעג וצ טבערטשעג ייז
 םוצ טגױטעג רָאנ ןעּבָאה סָאװ ,עלַא ןעּבילקעגפיונוצ טמַאזעגמוא ךיז ןעּבָאה
 טגיל סָאװ ,טדָאטש עטלַא ןַא ןיא סָאד .ןולקשַא ןעגעק סױױא ןענייז ןוא - ,גירק
 ןעדיא יד ןעּבָאה ןָא גידנעטש ןופ .םילשורי ןופ סעידַאטס 520 ןופ ךלהמ ַא ףיוא
 לעיצ העטשרע רעד ןייז טפרַאדעּב ייז טָאה רעּבירעד ןוא ,טַאהעג טנייפ יז
 .נעמ ירד ןענַאטשעג ןענייז גנומענרעטנוא רעד ןופ שארּב ,לַאפנָא רעייז ןופ
 רעייז ןוא טפַארק.רעּפרעק רעייז ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעש
 ,יסיא רעד ןנחוי ןוא לבּב ןופ טַאליס ,ַאערעּפ ןופ רגינ :טּפַאשגולק

 ,ליח ןהָא טעמּכ רָאנ ,טגיטסעפעּב ץרַאטש ,תמא ,ןעוװעג זיא ןולקשַא
 ןייא ןוא ןעטַאדלָאס-טופ עטרָאהָאק ןייא ןעװעג טרָאד ןענייז לּכה.ךס םורָאװ
 / ..סוינָאטנַא ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא רעטייר ! גנולײטּבָא

 ,שרַאמ רעייז טרעכיגרעפ ױזַא ןעדלא יד ןעּבָאה גנורעטיּברע רעייז ןיא 2
 ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,גנולצולּפ טדָאטש רעד רַאפ ןעזיוװעּב ךיז ןעּבָאה יז זַא
 טסואועג ןיוש טָאה סָאװ ,סוינָאטנַא רָאנ .טנעהָאנ רָאג ןופ ןעמוקעג ןעװעג
 טרהיפעגסיורַא טַאהעג ןיוש טָאה ,ןולקשַא ףיוא ןעלַאפוצנָא ןיימ רעייז ןעגעוו
 להָאצ רױעסיױרג רעד רַאפ טינ גידנענָאה ארומ טינ .רעטייר ענייז ייז ןעגעק
 'רע ערעייז ןעטלַאהעגסױא רע טָאה ?טומ רעייז רַאפ טינ| ןוא דנייפ יד ןופ
 ןרעױמ יד טמרוכשעג  ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעּבירטעגקירוצ ןוא ןעלַאפנָא עטש
 ןעפמעק טפרַאדעּב ןעּבָאה ןוא טינעג טינ ןעועג ןענייז ןעדיא יד יװ תויה .
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 ,רעטייר ןעגעק - סופ וצ ןעװעג ןענייז יז ,ןעטַאדלָאס עטינעג-סגירק ןעגעק
 טַאהעג ןעּבָאה ייז ,ןעסַאמ ענעסָאלשעג-גנייא ןעגעק -- רדס ַא ןהָא טלעטשעגפיוא
 ןענייז רענגעג ערעייז סָאװ טייצ רעד ןיא -- רהעװעג עטּפַאחעגפיונוצ ךיג רָאנ
 טרהיפעג ןעװעג ןענייז ייז ,ןעפָאװ.סגירק עגידנעטשלופ ןיא טייל.סגירק ןעוועג
 ןעגעק - גנוגײלרעּביא ןוא לכש ךרוד רעדייא ,סעּכ ןופ טעּפמיא ן'כרוד רהעמ
 טרהיפעגסיוא .ןעּבָאה ןוא טרינילּפיצסיד טוג ןעװעג ןעגייז סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא
 רבוג גנירג יז רעמיור יד ןעּבָאה רעּבירעד -- ,קנואו ן'פיוא ןעלהעפעּב עלַא
 .ןערָאװעג טלעמוטעצ ןענייז ןעהייר עטשרעדָאפ ערעייז רָאנ יװ םורָאװ ,ןעוועג
 יד טימ ןעסיוטשעגפיונוצ ךיז ,רעטייר יד רַאפ ןעפיול טזָאלעג ךיז ייז ןעּבָאה
 ..ייא ןעּבָאה ןוא ,ןרעיומ יד ןעגעק טמרוטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעהייר עטשרעטניה
 רַאּפ ןעטָארטעגּבָא טצעלוצ ןענייז עלַא זיּב ,טעדנואוורעפ ןרעדנַא םעד רעג
 ןעצנַאג ןרעּביא טײרּפשעצ ךיז ןעּבָאה ןוא רעמיױר יד ןופ ןעלאפנָא יד
 יד רַאפ ךילגנייגוצ םוטמוא ןוא רעכַאלּפ ַא רהייז ןעװעג זיא לָאט רעד .לָאש
 טנָאקעג ןעּבָאה יז זַא ױזַא ,ןעמוקעג ץונוצ רהייז רעמיור יד זיא סָאד ןוא ,דרעפ
 ןעטײר ןעגעלפ יײז םורָאװ ןעדיא יד ןופ לייט ןעטסערג םעד ןע'גרה'סיוא
 ןעגָאירעדנַאנופ ,יײז ןעגעק ןערהעקמוא ךיז ןעגעלפ .,ענעפָאלטנַא יד סיוארַאט
 .זײװנעסַאמ ייז ןע'גרה'סיוא ןוא ,גידנעפיול ןעּביילקפיונוצ ךיז ןעגעלפ סָאװ ,יד
 יוצ ,ןעטייז עלַא ןופ ןעדיא תונחמ ענלעצנייא טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ערעדנַא
 ינעקוק טינ .ןעסָאשעג טוט הימ רעגנירג טימ יז ןעּבָאה ןוא ייז טסערּפעגפיונ
 ,ענעזָאלרעפ יװ ךיז טכודעגסיוא ןעדיא יד ןעּבָאה ,להָאצ רעסיורג רעייז ףיוא גיד
 םנה ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד .ּפעק יד ןערָאלרעּפ ןעצנַאגניא ןעּבָאה ייז לייוו
 ױזַא ,להיפעג םעד ןעּבעגעג החלצה רעיײז ךָאד טָאה ,גיצניוו ןעוועג ןעגייז יז
 ,ןעטַאדלָאס עגירעביא גונעג ןעּבָאה ןעטלָאװ ייֵז יו

 ןעּבָאה ןעדיא יד םורָאװ ,דנעבָא ןזיּב ןעגיצרעפ ךיז טָאה ףמַאק רעד
 יזַא ןענייז ייז סָאװ ,הּפרח סיוא קילגמוא רעייז ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז
 .ַא ןעמעננָא טעװ געלשעג רעד זַא ,גידנעפָאה ןוא ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ךיג
 ןערָאװעג דימ טינ ןענייז רעדיװ רעמיור יד ;ייז רַאפ גנודנעװ ערעגיטסניג
 ךיוא םעד ןעשיווצ ,ןעדיא 10000 ןעּבָאה ףוס.לּכ.ףוס ,קילג רעייז ןעצונוצסיוא
 םעד סרעּפרעק עטיוט ערעייז טימ טקעדעּב ;סַאליס ןוא ןנחוי רערהיפנָא עדייּב-
 ,ץרגינ טימ ,טעדנואוורעפ בור ןעטסערג םוצ ,עגירעּביא יד ןוא .דלעפ .טכַאלש
 ליטדעטש רעשימודא ןַא ןיא ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז ,טּבעלעג ךָאנ טָאה סָאװ
 געלשעג םעד טָא ןיא ןענייז רעמיור יד ןופ דצ ןץ'פיוא .סילַאס ןעמָאנ ן'טימ
 .ןערָאװעג טעדנואוורעפ גיצניוו רָאנ

 םעד ןעגיוּב טנַאקעג טינ הלּפמ עכילקערש יד טָאה ןעגעווטסעדנופ 3
 טקרַאטשעּב רהעמ ךָאנ יז טָאה קילגמוא רעד רָאנ ,ןעדיא יד ןופ ץלָאטש|
 .עג ןענייז סָאװ ,עטיױט לעיפ יד ףיוא גידנעטכַא טינ .טייקגיטסיירד רעייז ןיא
 .ירפ ערעייז ךרוד ןעדנעלּברעפ טזָאלעג ךיז ייז ןעּבָאה ,סיפ יד וצ ייז ןעגעלי
 ןעגעקטנַא ןעפָאלעג שממ לעופּב ןענייז ייז זַא ,טייװ ױזַא תונוחצנ עגידרעה
 לעיפיװ ,טייצ לעיפ ױזַא ךיז ןענוגרעפ טינ וליפא ןעּבָאה ייז .הלּפמ רעטייווצ ַא
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 ,טרהעקרעפ ,ןעּבָאה יז .ןעדנואו ערעייז ןעלייה וצ ףיוא ןעװעג גיטיונ זיא סע

 ךָאנ ןיא לָאמַא ךָאנ ידכּב ,לייח ןעצנַאג רעייז רעדיוו ןעּבילקעגפיונוצ ףּכיּת

 ןולקשא ףיֹוא ןעלַאפוצנָא גנורעטיּברע רערעסערג ַא טימ ןוא להָאצ רערעסערג ַא

 יעגמוא רעײז תמחמ ,ףוס רעגידרעהירפ רעייז ןעפָארטעג ייז טָאה טרָאד רָאנ

 יװ תויה םורָאװ .ערעײז תונורסח עשירעגירק עגירעּביא יד ןוא טייקטינ

 - ײז ןעניז ןעגעװ עלָאמש יד ןעמונרעפ הליחּתכל טַאהעג ןיוש טָאה סוינָאטנַא

 - ײ"ועּב ןעּבָאה ייז ךָאנ רעדייא ןוא ,ץענ ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא דייהרעטכירעגמוא

 .גירעגמורַא רעטייר יד יז ןעּבָאה ,גנונעדרָא-טכַאלש ןיא ןעלעטשוצסיוא ךיז ןעז

 יד .ןַאמ 8000 רעכעה ןערהָאװעגנָא לָאמַא רעדיװ ןעּבָאה יז ןוא ,טלעג

 טָאה סָאװ ,רגינ ךיוא ייז ןעשיוװצ ,ןעפיול עלַא טזָאלעג ךיז ןעּבָאה עגירעּביא

 טגָאיעגכָאג ײז טָאה אנוש רעד .תורובג ךסַא ןעזיװעּב ןעהיצּבָא םייּב ךָאנ

 .לעדעצעּב ףרָאד ם'נופ םערוט ןעטסעפ ַא ןיא ןעּבירטעגנײרַא ןוא

 טָאמּכ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,םערוט םייּב ךיז ןעלעטשוצּבָא טינ ידכּב

 דייהרעגידעּבעל ןעזָאלוצסױרַא טינ ךיוא ידכּב ןוא .,ןעמעננייֵא טנָאקעג טינ

 -ןַאמסגירק רעטסגיטומ רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,דנייפ יד ןופ רערהיפ םעד

 .ןעטנוא ןופ ןעגנוגיטסעפעּב יד ןעדנוצעגרעטנוא ןעשנעמ סע'סוינָאטנַא ןעּבָאה

 רעמיור יד ןענייז ,םערוט םעד טרעטשעצ טַאהעג טָאה רעייפ רעד רָאנ יװ ןוא

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רנינ זַא ,טניימעג ןעּבָאה ייז תמחמ ,דיירפ רעלופ קעװַא

 . ןעטסנעטלַאהעּב םעד ןיא םערוט ם'נופ ןעגנורּפשעגּבָארַא זיא רענעי רָאנ .רעייפ

 עגיניז יד זַא ,םורַא געט יײרד ןיא ןוא ,סָאלש םינופ גנַאג ןעשידרערעטנוא

 וצ רפקמ םהיא ידכּב ,ןעיירשעג-הייװ ןוא.גָאלק רעטנוא טכוזעג םהיא ןעּבָאה

 .עיט רעד ןופ ןעפורסיוא ךרוד ןעּבעגעג ןענעקרעד וצ ךיז ייז רע טָאה ,ןייז

 ידיירפ רעטכירעגמוא טימ ןעדיא יד טליפרע טָאה ןעניישרע ןייז ,סױרַא שינעפ

 ןייז ןיא ייז רַאפ טיהעגּבָא טָאה החגשה סטָאג זַא ,טּבױלגעג ןעּבָאה ייז לייוו

 | .טפנוקוצ רעד רַאפ רערהיפנָא ןַא ןָאזרעּפ

 ןעמונעגרעּביא טָאה רע .ן'סוניטּפסַא וצ ןערהעקמוא טציא ךיז רימָאל 4

 רהיא וצ עגונּב טמענרעפ סָאװ -- ןעיריס ןופ טדָאטשּפױה רעד ,היכויטנַא ןיא

 ןופ טדעטש יד ןעשיװצ (1 טרָא ןעטירד םעד קפס ילּב דנַאטשלואוו ןוא סיירג

 טגינייארעפ טרָאד ךיז טָאה ןוא לייח ןייז -- הכולמ-טלעוו רעשימיור רעד ןופ

 ןעצנַאג ןיז ןופ שארּב טרַאװעג םהיא ףיוא טָאה סאו ,סּפירגַא גינעק ץ'טימ

 יז טדָאטש רעגיזָאד רעד ןיא .וּכע ןייק קעװַא גילייֵא רע זיא ךָאנרעד ,לייח

 הטונ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ירוּפצ ןופ רעגריּב יד ןעמוקעג ןעגעקטנַא םהיא ןענ

 יעג ןעמוקעג זיא סוניסּפסַא רעדייא ,רעהירפ ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ןוא םולש וצ

 טצַאשעגּבָא גיטכיר ןעּבָאה ייז לייװ ,ןסולַאג סויטסיק טימ ךַאמּבָא ןַא ןעסָאלש

 טַאהעג ןיוש טָאה סויטסיק ;רעמיױר יד ןופ טכַאמ יד ןוא הבוט ענעגייא רעייז

 ןעסירגעּב וצ ןעמוקעג יז ןענייז .טציא ,ןָאזינרַאג ַא ייז ייּב טלעטשעגקעװַא

 ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ וצ טגָאזעגוצ ןעּבָאה ןוא רערהיפ.סגירק םעד ךילדניירפ

 | | .טײלסדנַאל ערעייז ןעגעק ףמַאק

  ,הירדנסּכלַא ןוא םיױר ךָאנ (
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 ןוא רעטײר ןופ לייח ַא ןעּבעגעג ייז סוניסּפסַא טָאה השקּב רעייז ףיוא
 .טנַא ףיוא גונעג קרַאטש ןעוועג ,גנוניימ ןייז טול ,ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס-סופ
 םורָאװ .ןעדיא עגיהורמוא יד דצמ ןעלַאפנָא יד ןעגעק ךיז ןעלעטשוצנעגעק
 ךילרהעפעג רהייז רַאפ טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה ירוּפצ ןופ רהעװנָא רעד
 ,לילג ןופ טדָאטש עטסערג יד ןעװעג זיא יז לײװ ,גירק ןעגידנעמוק ן'רַאפ
 ןענעיד טנָאקעג טָאה ןוא טגיטסעפעּב רהייז ןעװעג יז זיא עגַאל רהיא טול
 .קלָאפ ןעצנַאג םעד ןעסַאּפפױא ּבעילוצ ןעטסָאּפ ןעגיטכיוו טסכעה ַא רַאפ!

 ,.לעטיּפאק רעטירד
 .תדוהי ןוא ןורמוש ,לילג ןופ גנוּבײרשעּב יד

 .לילג) לילג:רעטנוא ןוא לילג:רעּביוא ףיוא טלייטעגנייא טרעו לילג 1
 ,ןעיריס ןוא ןעיקינעפ ןופ טלעגנירעגמורַא זיא ןוא (ןותחתהלילג ןוא ןוילעה
 ןופ ךיוא ןוא טיּבעג רהיא ןוא וּכע ןופ טצינערגעּב יז טרעװ טייז.ברעמ ןיא
 רע טרעהעג רעטציא ןוא לילג וצ טרעהעג טלעמונַא טָאה סָאװ ,למרּכ גרַאּצ
 ,ןעפורעגנַא ױזַא טרעװ סָאװ ,ַאּבַאג טדָאטש-רעטייר יד טגיל ייּברעד ; רוצ וצ
 יז טָאה סודרוה גינעק רעד סָאװ ,רעטײר יד טצעזעּב ךיז ןעּבָאה טרָאד לייוו
 ןופ דנַאל םעד עזַאּפ ךיז יז טהיצ טייז.םורד ןיא .טסנעיד ןייז ןופ טיירפעב
 ןעצינערג טייז:חרזמ ןיא .ןדרי ן'זיּב (ןאש-תיּב) סילַאּפַאטיקס ןוא םינורמוש יד
 סע'סּפירגַא ןוא ןלוג רעטײװ ,הרדג ןוא אתיסוס ןופ ןעטיּצעג יד רהיא טימ ךיִז
 .טיּבעג רהיא טימ ןוא רוצ טימ ךיז יז טצינערג טייז.ןופצ ןיא ; ךיירגיניק

 ,ןלֹובח ויּב הירבט ןופ גנייל רעד ןיא ךיז טהיצ ןוּתחּתה.לילג דנַאל סָאד
 תולַאסק ףרָאד ם'נופ -- טיירּב רעד ןיא ןוא ,וּכע ןופ דנַאל-גערב ם'נופ טייװ טינ
 יד ןָא ךיז טּבױה סע ואװ ,עבש ראּב ויּב (לאערזי קמע) לָאט ןעסיורג ןיא

 ףרָאד םוצ זיּב ךיז טהיצ ןוא ןוילעה.לילג ןֹופ טיירּב רעד ןיא גנוטײרּפשסױא

 ַא ,הליּת ןופ טכיירג ןוילעה לילג ןופ גנייל יד ;ץינערג ןעשירוצ םייּב ַאקַאּב

 ,תורמ זיּב ,ןדרי םייּב ףרָאד

 ןענייז ןוא חטש םעניילק ַא רָאג טַאהעג ןעּבָאה רעדנעל עדייּב םגה

 םילילג יד ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעדיא:טינ ןופ טלעגנירעגמורַא סיואכרוד ןעוועג

 .עג יז ןענייז ןָא דנעגוי ןופ תמחמ ,ןעלַאפנָא עכילדנייפ עלַא ןעטלַאהעגטױא

 עדנעטיידעּב ַא ןעזיוועגפיוא יז ןעּבָאה גידנעטש ןוא ףמַאק םוצ ןעװעג טנהייוו

 ןוא ,טומ ןייק טלהעפעגסיוא טינ לָאמ ןייק טָאה רענעמ יד ,רענױאװנייַא להָאצ
 | ,טלהעפעגסיוא טינ רענעמ ןייק לָאמ ןייק ןעּבָאה דנַאל םעד

 ןעסקָאװעּב ,ןעדיײװ ןיא ןוא ןעגנּוצנַאלּפ ןיא ךייר זיא אפוג דנַאל סָאד
 טיג סע זַא ,רַאּבטכורפ ױזַא ןוא ,םינימ ײלרעלַא ןופ רעמיוּב טימ םוטעמוא
 טמענ ןופרעד .רעטײברַאדרע ןעטסליופ םעד וליפא טיײּברַא רעד וצ קשח ןייא
 ןוא ,רענױאװנײַא ענייז ךרוד טײּברַאעּב טרעװ דנַאל עצנַאג סָאד סָאו ,ךיז
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 םענעגײא םעד רעּביא .טהִיזרעּפמוא ןעגיל טינ טּבײלּב לעקיטש ןייא ןייק
 דרע רעד ןופ טײקרַאּבטכורפ רעד רעּביא ןוא ,טדעטש ךס ַא סע טָאה םעט
 רעטסנעלק רעד וליפא זַא ,טכידעג ױזַא רעפרעד יד ןיא גנורעקלעפעּב יִד זיא
 ,רענױאװניײַא 5000 רעדיײא ,רהעמ טָאה ףרָאד

 ,ַאערעּפ רַאפ רענעלק לילג זיא חטש רהיא טול וליפא ןעװ ,ללכּב 3
 רעכעה ךס ַא עטשרע יד טהייטש ,גנוטיידעּב רהיא וצ ךייש זיאס סָאװ .רָאנ
 ךוא טײּברַאעּב טרעװ רערהיא חטש רעצנַאג רעד םורָאװ .רעטצעל רעד רַאפ
 ,ַאערעּפ .תוריּפ ןעגָארט סָאװ ,תועיטנ ןופ עפש ַא שממ רהיא ןיא ןַאהרַאפ זיא'ס
 גידייל יז זיא לייט ןעטסערג םוצ רָאנ .רעסערג ךס ַא וליפא ויא ,טרהעקרעפ
 עלעדייא ןעצנַאלּפ טרָאד ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,דליװ וצ ןוא טסיװ ,ןעשנעמ ןופ
 ,ןעלָאט יד ןוא סעקערטש ערַאּבטכורפ רהעמ ןוא עטסיװ רעגינייו יד ;תוריּפ
 .בור-יּפ.לע ,ןערעוװ ,םינימ ענעדיישרעפ ןופ רעמיוּב טימ טצנַאלּפעּב ןענייז סָאװ
 יז ;ןעמלַאּפ ןוא רעקעטשנייװ ,רעמיוּב-ןעטריּבלײא ןעצנַאלפ וצ ףיוא טצונעּב
 .ירט עטצעל יד בוא ,רעדָא ךעלכייט. גרעב ןופ רתוהו יד טרעטעוועּב ןערעו
 .ןעלַאװק עדנעסילפ גידנעטש ךרוד ,טניװ ןעסייה ם'נופ סיוא ןענעק

 -- טיירּב רעד ןיא ;ַאלעּפ זיּב רווכמ ןופ ַאערעּפ ךיז טהיצ גנייל רעד ןיא
 ץינערגיופצ םייּב טגיל ַאלעּפ ,ןדרי םוצ זיּב (ןומע-תּבר) ַאיפלעדַאליפ ןופ
 ,'טימ ךיז יז טצינערג טייז.םורד ןיא ;ץינערג.ברעמ יד טעדליּב ןדִרי רעד ןוא
 .ַאליפ ךופ טיּבעג םעד ,ןוּבשח ,ןעיּבַארַא טימ -- טייז:חרזמ ןיא ןוא ,באומ דנַאל
 ,ַאסַארעג ןוא ַאיפלעד

 ךוא הדוהי ןעשיווצ ןעטימ ןיא טגיל םינורמוש יד ןופ דנַאל סָאד 4
 ףךיז טגידנע ןוא לָאט ןעסיורג ןיא ַאעניג ףרָאד םייּב ןָא ךיז טּביױה סע ,לילג
 "װ ,ענעגיא יד טעמּכ זיא דנַאל ןופ עבט יד .אתברקע ןופ דנעגעג רעד ייּב
 'וצ גנירג ,ןעלָאט ןוא גרעּב טימ ךייר ןענייז רעדנעל עדייּב ;הדוהי דנַאל ןופ
 ,עג ןוא עדליװ טימ לופ ןוא רעמיוּב טימ טהייזעּב , רַאּבטכורפ ,ןעטײּברַאעּב
 ,גונעג ןַאהרַאפ טינ ץיגרע ןיא זיא גנורעסעוועּב עכילריטַאנ .טסּבױא ענעגיוצ
 'סיוא עלא ןענייז ןרעסַאװ עגידנעסילפ יד .ןעגער רהעמ טלַאּפ רעּבָא רַאפרעד
 ןעכַאמ ,גנורעטיפ רַאפ טוג ןענייז סָאװ ,רעצכיטיירק ךס יד ןוא ,סיז ךילמַאנ
 היאר עטסעּב יד .שרעדנַא ואװ ץיגרע רעדייא ,ךלימ ןיא רעכייר תומהּב יד
 טײקטכידעג יד ןיא ,רעדנעל עדייּב ןענעז'ס רַאּבטכורפ ןֹוא טוג יװ ,וצרעד
 | ,גנורעקלעפעּב רעייז ןופ

 תַאונַא ףרָאד רעד טגיל הדוהי ןוא ןורמוש ןעשיווצ ץינערג ץ'פיוא 5
 ;טייז-.ןופצ ןיא ,הדוהי ןופ טרָא-ץינערג רעד זיא סָאד ןוא ,סָאעקרָאּב ןעמָאנוצ ן'טימ
 רעד ךָאנ ןעטסעמ לָאז ןעמ ּבױא -- דנַאל ם'נופ טקנוּפדנע רעגיד'מורד רעד
 .ַארַא ןעגעק ץינערג םייּב טגיל סָאװ ,ףרָאד ַא ךרוד טנעכייצעּב טרעו -- גנליל
 טהיצ טיירּב יד .סַאדרַאמ ןָא םהיא ןעפור ןעדיא עגיטרָאד יד סָאװ ןוא ןעיּב
 ,םילשורי טגיל הדוהי דנַאל ןופ ןעטימ ןיא טקנוּפ .ופי זיּב ןדרי ם'נופ ךיִז
 לעּפָאג םעד גיסַאּפנֹוא טינ טדָאטש עגיזָאד יד ערעדנַא ןָא ןעפור רַאפרעד ןוא
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 וּכע זיּב ךיז טהיצ דנַאל.גערּב רהיא םורָאװ ,טיג םי רעד סָאװ ,טײקילמענעגנָא יד הדוהי דנַאל ןיא טינ ךיוא טלהעפ סנעגירעּביא .דנַאל ןופ
 ,וחירי ןוא םוידרוה ,ידג-ןיע ,םודא ,ַאלעּפ ,סואמע ,דול ,הנמּת ,אתברקע ,תינפוג :(סעיכרַאפָאט) ןעשיּבעג עדנעגלַאפ ףיוא .ךיז ןעלייטרעפ טדעטש עגירעּביא יד .ףוג .ן'רעּביא ּפָאק רעד יװ ,רהיא םורָא דנַאל סָאד רעּביא ךיז טּביוהרעד יז לייוו ,טדָאטש.סגינעקא יװ ױזַא טקנוּפ ייז טשרעהעּב םילשורי סָאװ ,ןעזיירק ףלע ןיא דנַאל סָאד טרעװ טלײטעגניײַא
 | .הביבס ןייז ןוא הדוהי דנַאל ןעגעו רוצקּב יא ץלַא סָאד .רעיריס ןוא ןעדיא ןופ ץכעשימעג ַא ןופ טהייטשעּב גנורעק .לעפעּב יד .סַאילוי ןיּב ַאפֹרַא ףרָאד ט'נופ ךיז סע טהיצ גנייל רעד ןיא ןוא - ,הירבט םי םוצ זיּב טיײרּב רעד ןיא טכײרג ןוא ןדרי ןופ ןעלַאװק יד ןוא ןונבל גרַאּב םייּב ןָא ךיז טּבױה דנאל סע'סּפירגַא ,סּפירגַא גינעק םֹוצ ךיילגוצ ןָא ןערעהעג סָאװ ,ןוכרט ןוא ןשּב ,ןלוג ,הלמג ןופ ןעטיּבעג יד (2 וצ ךָאנ "ןעמוק טצעלוצ ןוא ,(4 ופי ןוא הנבי ןענייז טדעטש.זיירק עגידרעטייוו

 ,לעטיּפאק רעטרעפ
 יקנָא סע'סוטיט -- .ןענָאלשעגקירוצ טרעװ רע רָאנ ,ירופצ ףיוא ןָא טלַאפ ףסוי

 , וּכע ןיא ןעמ

 . ןעטערט ױצסױרַא לָאמ ַא טגעװרעד ךיז ןעּבָאה יז בוא ,רעניואװנײַא יד ןעּבירטעג ,קירוצ ןעּבָאה ןוא טדָאטש ןופ הביבס רעד ןיא גנידצלַא טּביורעגסױא ןעּבָאה יז :טרהירעג טינ ךיז ןעּבָאה ענעי םגה ,ןעשנעמ ענייז ןוא ץפסוי טנעדָאש סיורג ןָאטעגנָא םעדכרוד ןעּבָאה ןוא הבינס רעגימורַא רעד ףיוא ןעלַאפנָא טכַאמעג סנעגירעּביא ןעּבָאה ןעגנולײטּבָא עדייּב .רעגַאל ןיא ןעכילּברעפ ןענייז רעטייר יד ןוא ,אפוג טדָאטש ןיא ןָאזינרַאג סלַא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז ןעטַאדלָאס.סופ יד :טליײטעצ ךיז יז ןעּבָאה ךָאנרעד ;לָאט ןעסיורג ןיא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טשרע-וצ טָאה ,סופ.וצ ןַאמ 6000 ןוא רעטייר 1000 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ןוא ירוּפצ ןופ רענױאװנייַא יד וצ ן'סודיקַאלּפ ןופ גנור +תיפנֲא רעד רעטנוא טקישעג טָאה סוניסּפסַא סָאװ ,לייח.ספליה רעדי ,1 |

 םהיא טָאה רעּבירעד דָארג רָאנ , .ןעמענוצנייא יז רעוװש ןעװעג טלָאװ רעמיור יד ןליֵמַא זַא ,טגיטסעפעּב קרַאטש יַא ,םילילג יד ןופ ןעלַאפעגּכָא זיא יז רעדייא ,יז טָאה ןײלַא רע יװ םעדכָאנ ,ןעמענְנייַא יז טעװ רע זַא ,טּפָאהעג טָאה ןוא טדָאטש רעד ףיוא לַאּפנָא ןַא טכַאמעג ףסוי טָאה ןעגעווטסעדנופ

 .אהירוס) ןעיריס וצ רָאנ ,הדוהי וצ טינ טרעהעג ךילטנעגייא ןעבָאה טדעטש עגיזָאד יד (4
 ,ץעטסעלַאּפ ןופ ןעלײט,דנַאטשעּב ללכּב .ה .ד 64
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 .רבוג דנַאטש ןיא ןעוװעג רע זיא גינייו ױזַא טקנוּפ :טרַאנעגּבָא גנונעפָאה ןייז
 ץלעוּפ טנָאקעג טָאה רע יװ ,דלַאװעגרעּביא ירוּפצ ןופ רענױאװנייַא יד ןייז וצ
 רעּבָא רַאפרעד .דצ ןייז ףיוא רעּבירַא ןעלָאז ײז ,דייר עטוג ךרוד ייז ייּב
 .עטיּברע רהעמ טימ ךַאנ טָאה אנוש רעד יװ ,ןהעזוצ טזומעג טציא רע טָאה
 ,דנַאל ןיא טעװעיּתּב.ילעּבעג גנור

 רעמיור יד ןעּבָאה ,לַאפנָא ןייז רעּביא סעּכ ןיא טכַארּבעגנײרַא םורָאװ
 יב טּביױרעּב ,רעדלעפ יד טכַאנ ייּב ןוא גָאט ייּב רעהפיוא ןַא ןהָא טסיוורעפ
 עגיהייפ גירק םוצ יד טע'גרה'עגסיוא ,סטֹוג-ןוא.ּבָאה רעייז רענױאװעּבדנַאל יד
 .עג לופ ןיא לילג ץנַאג ,ןעפַאלקש רַאפ ערעכַאװש יד טפיוקרעפ ןוא ןעשנעמ -

 ןוא גָאלּפ ןייא ןיק ןעװעג טיג זיא סע ןוא ,תופרש ןוא דרָאמ טימ ןעװ
 .גייא יד םורָאװ .דנַאל סָאד ףייא ןעמוקעג ןייז טינ לָאז סָאװ ,הרצ ןייא ןייק
 ןעװעג ןענייז ,ץוש ןעניפעג טנָאקעג ןעּבָאה עט'פדורעג יד ואװ ,רעטרע עגיצ
 /  .טגיטסעפעּב טָאה ףסוי סָאװ ,טדעטש יד

 ןעטכיר טנַאקעג סָאד ךיז טָאה ןעמ יװ ,רעכיג סוטיט זיא לייוורעד 2
 ןוא הירדנסּכלא ןייק איַאכַא ןופ ןערהָאפעגרעּבירַא ,טייצ:סרעטניוװ רעד רעּביא
 עכיג ןיא .ןעמענּבָא טפרַאדעּב טָאה רע סָאװ ,לייח םעד ןעמונעגרעּביא טָאה
 .ָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע ואו ,וּכע זיּב טכיירגרעד דלַאּב רע טָאה ןעשרַאמ
 ,ןענָאיגעל עטנעכייצעגסיוא ייווצ יד טגינייארעפ טָאה ןוא רעטָאפ ןייז טימ ןעפ
 םעד טימ - ןעטנהעצ םעד ןוא ןעטפניפ םעד -- טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ
 ןעמוקעגוצ ןענייז וצרעד .טרהיפעגנַא םהיא טָאה סוניסּפסַא סָאװ ,ןעטנהעצפופ

 .רָאהָאק 5 ןענופעגנייַא ךיז ןעּבָאה םעד ץוח ןוא ,סעטרָאהַאק 18 ערעדנַא ךָאנ
 ןעגנולײטּבָא ערעדנַא 5 ךָאנ ןוא גנולײטּבָא;רעטײר ַא טימ הירסיק ןופ סעט
 ןעּבָאה סעטרָאהָאק יד ןופ ןהעצ .רעטייר עשיריס ןופ ןענַאטשעּב ןענייז סָאװ
 .רעטייר יד ,סופוצ ןַאמ 000 וצ 12 עגירעּביא יד ,ןַאמ 1000 וצ טַאהעג
 ,ןַאמ 120 וצ ןעגנוליײטּבָא

 ,סוכויטנַא : לייזח ןעכיירלהַאצ ַא טכַארּבעג םיכלמ יד ןעּבָאה רעטייוו
 .ישנעגיוב 2000 ךרענַא טלעטשעגוצ רעכילטיא ןעּבַאה סומעֲאס ןוא סטירגַא

 טקישעג טָאה סוּכלַאמ רעּבַארַא רעד ןוא ,רעטײר 1000 ןוא סופוצ סרעס
 זַא ױזַא ,סרעסישגעגיוּב בור'ס ,ןעטַאדלָאס-סופ ןַאמ 5000 טימ רעטייר 0
 ןענַאטשעּב זיא ,ןעטַאדלָאס עכילגיגיק יד טימ םענייאניא ,לייח רעצנַאג רעד
 | .דרעפ ףיוא ןוא סופ.וצ ןַאמ 60 000 ךרע ןַא ןופ

 ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ ,עטנעידעּב יד ייברעד ןענייז טנעכערעגטימ טינ
 ,לייח ןעגיהייפסגירק םוצ ןענעכערוצ ןעמ ןָאק ייז ךיוא םגה ,להָאצ רעסיורג ַא
 ןעטייצ.םולש ןיא םורָאװ ,המחלמ רעד ןיא טייקטינעג ַא ךיוא ןעּבָאה ייז תמחמ
 ןיא ןוא + ,םיּתּב לעב ערעייז סָאװ ,ןעגנוּביא עגיּבלעז יד רענעיד יד ןעכַאמ
 עגונּב זַא ֹזַא ,יײז טימ ךיילג ,תונּכס ענעגייא יד סיוא ייז ןעהייטש ןעגירק
 ערעייז רָאנ ייז רַאפ רעכעה ןעהייטש טייקטינעג ןוא טפַארק-רעּפרעק רעייז וצ
 ,םיּתּב-ילעּב

: -- 240 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 .לעטיּפאק רעטפניפ
 .רעגַאל ןוא לײח ןעשימיור ןיא גנוגדרָא רעד ןופ גנורעדליש

 ןיוש רעמיור יד ןופ טּפַאשגולק רעד רעּביא ןערעװ וצ םמותשנ זיאס 1

 טינ ןעפַאלקש יד ןעצונוצסיא ןענַאטשרעּפ ןעּבָאה יז סָאװ ,טרּפ םעד ןיא

 ּביוא רָאנ ,גירק יד רַאפ ךיוא רָאנ ,ןעּבעל ,ןעכילגעט ןופ טסנעיד ן'רַאפ זיולג

 טשרע ןעמ טעװ ,לייח רעייז ןופ גנונעדרָא רעד ףיױא ללכּב ןּוט קוקַא .לָאז ןעמ

 רעייז רעּביא טפַאשרעה רעייז ןעקנַאדרעּפ וצ ןעּבָאה ייז זַא ,ןהייטשרעפ טכער

 ןעטכַארטעּב טינ סע ןעפרַאדעּב יז ןוא חֹּכ םענעגייא רעייז רָאנ הכולמ רעטסיורג

 . ןהיגעּב וצ יװ ,ןענרעל ןָא ךיז ןעּבײה ייז םורָאװ ,קילג ןופ הנּתמ ַא רַאפ

 ,טינ יז ןעזָאלרעד ךיוא ,המחלמ ןופ ןעטייצ ןיא טשרע טינ ,רהעװעג טימ ךיז

 רָאנ ,דנעה ערעייז ןערהיר ייז רעדייא ,טיונ ןופ געט יד ןעמוקנַָא ןעלָאז סע

 ןיא ןערָאװעג טעװעדָאהעגּפיוא ןוא ןערָאּבעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,ןעּבעל יז

 ןעמוק ןעלעװ סע זיּב ,ּבָא טינ ןעטרַאװ ןוא גידנעטש ךיז ןעּביא יז .ןעּפָאװ

 .יּבלעז יד סױרַא ייז ןעזייװ ןעגנוּביא ערעייז ייַּב .וצרעד ןעטייצ עטמיטשעּב

 .טיא ןומ נָאט עלַא ןוא ,געלשעג ןע'תמאינַא ןיא יװ ,טייקסנרע עגניירטש עג

 רַאפרעד .המחלמ רעד ןיא יװ טקנוּפ יונעג טסנעיד ןייז ןוט טַאדלָאס רעכיל

 .יעלמוטעצ ןייק טינ םורָאװ .ןעטכַאלש גנירג ױזַא ןעגיוועג יז סָאװ ,סע טמוק

 .קערש ןייק טיג ,גנונדרָא-טבַאלש עטנהייוועג רעייז ןעסייררעדנַאנופ ןָאק שינ

 .גייַא ייז ןָאק גנוגנײרטשנָא םוש ןייק טינ ,דלודעג ןופ ןעגנײרּבסױרַא יז ןָאק

 ,עגינעי יד רעּביא ןוחצנ רעד יײז רַאפ רעכיז גידנעטש זיא רעּבירעד ,ןעדימ

 ןעמ טלָאװ גיטכיר ץנַאג .םיטרּפ ענעי ןיא יז וצ ךיילג רָאג טינ ןענייז סָאװ

 --ןעטכַאלש ערעייז ,ןעטכַאלש עגיטולּבמוא ןעגנוּביא ערעייז ןעפורנַא טנָאקעג

 ,גנוּביא עגיטולּב

 ןוטפיוא טינ טשינרָאג אנוש רעד ןָאק לַאפנָא ןעגידגנולצולּפ ַא ךרוד ךיוא

 ןעזָאל ,דנַאל ס'אנוש ם'ניא ןעגנורדעגנירַא ןענייז ייז זַא םורָאװ ,ייז ןעגעק

 ַא ןעגָאלשעגפױא ןעּבָאה ייז רעדייא ,טכַאלש ןיא ןײרַא רעהירפ טינ ךיז יז

 'טינ ַא ןיא ןוא ואייּבַא ףיוא טינ יז ןעלעטש רעגַאל םעד .,רעגַאל ןעטסעפ

 ּביוא .ייּברעד ןעטײּברַא דנַאנַא טימ ַאלַא זַא ,ֹזַא רָאנ ,םרָאפ רעגיסעמלעגער

  יַעד ןוא ,טכַאמעג ךײלג טשרעוצ רע טרעװ ,ךיילג .טיג זיא ץַאלּפ רעד

 יַענ ךָאנרעד .רעגַאל ן'רַאפ חטש רעגיטנַאקרעיפ ַא טצינערגעגּבָא טרעװ טלָאמ

 ,גייצעגױּב עגיטיונ יד טימ תוכלמ-ילעּב יד טײּברַא רעד רַאפ ךיז ןעמ

 רעד ;ןעטלעצעג טימ ןעמונרעפ טרעװ חטש רעטסגינייוועניא רעד 2

 .ייז ןעדנַאטשּבָא עכיילג ןיא ןוא רעומ ַא יװ סיוא טהעז םַאצ רעטסגינייוװסיוא

 עכיג קעװַא יז ןעלעטש סמעױוט יד ןעשיװצ .סמערוט טלעטשעגקעװַא ןעג

 עלַא -- גייצעג.רעדיילש ערעדנַא ןֹוא ןעטסילַאּב ,ןעטלוּפַאטַאק ,ןענישַאמפרָאװ

 ןיא םענייא וצ ,ןעלַאװ יד ןיא טיוּבעג ןענייז ןרעיױט רעיפ .ןעסיש םוצ טיירג

 ןוא תומהּב.אשמ ןופ ןהייגכרוד ן'רַאפ םעװקעּב ןענייז עלַא ;  טִייז רעכילטיא
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 -=עניא .גיטיונ זיא סע ןעװ ןעלַאפסױא ןעכַאמ ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,גונעג טיירּב
 .ןעלייט רעיפ ףיוא גיסעמלעגער טלייטעצ רעגַאל ם'נופ ץַאלּפ רעד זיא גינייוו
 יז ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןוא ,רערהיפ יד ןופ ןעטלעצעג יד ןעהייטש ןעטימ ןיא
 א יװ טקנוּפ ,רערהיפסגירק ןעטשרעּבױא ם'נופ טלעצעג רעד ךיז טּביוהרעד
 ךיא סָאװ ,טדָאטש ַא יװ טעמּכ סא טהעז הטש רעגירעּביא רעד .לעּפמעט
 .ילעּב רַאפ ץַאלּפ ַא ,ץַאלּפ-קרַאמ ןימ ַא טימ ,ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא גנולצולּפ
 ענעדיישרעפ ןע'טּפשמ ייז ואוו ,טַײלטּפױה יד רַאפ ןעלוטש.רעטכיר ןוא תוכאלמ
 י"ד ןֹוא םורַא ןוא םורַא גנוגיטסעפעּב יד .ןעמוקרָאפ ןענָאק סָאװ ,ןעסעצָארּפ
 ףס ַא ןופ טרהיפעגסיוא סנעגירעּביא טרעװ גנוטכירנייַא עטסגינייוועניא עצנַאג
 טיונ ַא ןופ לַאפ ןיא ,קנַאדעג ַא ןופ טייקכיג רעד טימ רעטײּברַא עטקישעג
 רעטסגינייווסיוא רעד ייּב ןעגױצעג טרעװ סָאװ ,ןעּבָארג ַא וצרעד וצ ךָאנ טמוק
 .טיירּב רעד ןיא לעיפ ױזַא טקנוּפ ןוא ףעיט רעד ןיא ןעלייא 4 לַאװ ןופ טייז

 "7 ךיז ןערעגַאל ױזַא ,גיטרַאפ ןענייז ןעגנוגיטסעפעּב יד רָאנ יװ 3
 -רַא עגירעּביא עלַא ךיוא .ןעטלעצעג יד ןיא גנונעדרָא ןוא הור ןיא ןעטַאדלָאס
 גטיײקכילטקניּפ ןוא טייקגיסעמלעגער רענעגייא רעד טימ ּבָא יז ןעוט ןעטייּב
 טוט רעסַאװ ןעגניירּב ןוא טנַאיװָארּפ עגיטיונ יד ןעגניירב ,ןעגָארט ץלָאה
 רענייק רָאט רעטײװ .ןעמוקעג זיא טייצ רהיא סָאװ ,גנולײטּבָא יד גידנעטש
  ָצלַא רָאנ ,ןעלעפעג סע זיא םהיא ןעװ ,סעמירַאװ רעדָא ןעסייּבנָא ןעסע טינ
 ףיז ןעגייל וצ ןעװ ,לַאנגיס ַא טיג טיימורט ַא .טייצ ןייא ןיא ןוט סע ןעזומ !

 ןאטעג טינ טרעװ ךַאז ןייק .ןהייטשוצפיוא ןעװ ןוא ךַאװ ןייז וצ ןעוו ,ןעפָאלש
 ײדכּב ,ןענָאירוטנעצ יד ֹוצ ןעטַאדלָאס עלַא ןעמוק ןעניגעּב . עדנַאמָאק ַא ןהָא
 ןעהייג ךָאנרעד ןוא ,ןענוּבירט יד וצ ןעהייג עטצעל יד ןוא ,ןעסירגעּב וצ ייז
 רעד .רידנַאמָאק ןעטשרעּבױא םֹוצ קעװצ םענעגייא םעד ּבעילוצ ןעריציפָא עלַא
 ,ןעלהעפעּב עגירעּביא עלַא ןוא לָארַאּפ םעד גוהנּכ רעּביא ייז טיג רעטצעל
 ןעטיה עטצעל סָאד .ענעּבעגרעטנוא ערעייז ןעּבעג ןעסיוו וצ יז ןעלָאז ייז ידכּב
 ןערהיפוצסיוא ךילגעמ ייז רַאפ טרעװ םעדכרוד ןוא ,טכַאלש ןיא ךיוא ּבָא ייז
 ,ןעטערטּבָא םוצ רעדָא ןעלַאפנָא םוצ ןעגנוגעוועּב עכיג ןעסַאמ עטכידעג ןיא
 ,טנעמָאמ רעד טרעדָאפ סע יװ טול

 ךופ לַאנגיס ַא טגנילקרע ,רעגַאל םעד ןָעזָאלרעפ ףרַאדעּב ןעמ בוא 4
 ךעטשרע ן'פיוא .טיײּברַא ןהֶא ןעציז טינ רענייק טּביײלּב טלָאמעד .טיימורט ַא
 .סױרַא םוצ טיירגעגוצ גנידצלַא ןוא ןעטלעצעג יד ןעכָארּבעגּבָא ןערעו קנואוו
 .ןעטיירגוצ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעכייצ ַא טיימורט רעד טיג לָאמַא ךָאנ ,ןעטערט
 לד ןוא ןעלזייאליומ יד ףיוא קעּפעג יד ןעטַאדלָאס יד ףױרַא ןעדָאל דניוװשעג
 *װ ,ןערישרַאמוצּבָא טיירג ךָאנרעד ןהייטש ןעּבײלּב ןוא תומהּב-אשמ עגירעּביא
 .סעפעּב יד רעטנוא ייז ןעדניצ ךָאנרעד .ךירטש ן'רעטניה סרעפיולטעװ יד
 -םיוא רעגַאל ם'נופ טרָא ץפיוא גנירג ייז ןענָאק ,סנעטשרע ,םורָאװ ,ןעגנוגיט

 'טינ לָאז דנייפ רעד ידכּב ,סנעטייווצ ןוא ,ןרעדנַא ןַא הימ גיצניװ טימ ןעיוּב
 לַאנגיס רעטירד ַא .ןעגעװ הבוט רענעגייא ןייז ּבעילוצ ייז ןעצונסיוא ןענָאק
 סָאװ ,יד רעטנוא טּפוטש ןוא ,ןערישרַאמּבָא לָאז ןעמ ,ןָא טגָאז טיימורט ם'נופ
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 .העפ טינ לָאז רענייק ידכּב ,םעט זיא סע רעסָאװ רעּביא טמַאזרעפ ךיז ןעּבָאה
 רעד ייּב טהייטש סָאװ ,רעפורסיוא רעד טגערפ טלָאמעד .ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעל
 רעשימיור ןיא לָאמ יירד , רערהיפ-סגירק ןעטשרעּביױוא ם'נופ .דנַאה רעטכער
 .לָאס יד סא ןעפור רעפטנע םוצ .ףמַאק םוצ טיירג עלַא ןענייז יצ ,ךַארּפש
 ײז ןעטרַאװ סלָאמטּפָא .עי :ךילהיירפ ןוא ךיוה לָאמ לעיּפיֹזַא ךיוא ןעטַאד
 .ָאל ןוא דנַאה עטכער רעייז ףיוא ןעּבױה ייז רָאנ ,עגַארּפ רעד ףיוא טינרָאג
 ,טײװ טגנילק סָאװ ,יירשעג ַא גנורעטסייגעּב רעשירעגירק ןיא סױרַא ןעז

 רעטסערג רעד ןיא ןוא גיהור ןעהייג ןוא סױרַא ייז ןעטערט ךַאנרעד 5
 יװ טקנוּפ ,הייר רעד ןיא ץַאלּפ ןייז טמענרעפ רעכילטיא .געוו רעייז גנונעדרַא
 רעד םורַא רעצנַאּפַא טימ טנעפָאװעּב ןענייז ןעטַאדלָאס.סופ יד .טכַאלש ןיא
 רעד ;רהעװעג-דיינש ַא ןעטייז עדייּב ייּב ןעּבָאה ןוא רעוויק ַא טימ ןוא טסורצ
 רעד ייּב רהעװעג ן'רַאפ רעגנייל דנעטיידעּב זיא טייז רעקניל רעד ייּב דרעוװש
 יד ,גנייל יד ןַאּפש ַא ןופ ךלָאד ַא ןופ זיולּב טהייטשעּב סָאװ ,טייז רעטכער
 נָא ןעטשרעּביױא םייּב טנעהָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגסיױא
 .סופ עגירעביא יד ,ןעדליש עגידכעלייק ןוא ןעזיּפש עגנַאל ןעּבָאה ,רערהיפ
 ַא ,ּברָאק ַא ,געזַא ,ןעדליש עכילגנייל ןוא ןעזיּפש עצרוק ןעגָארט ןעטַאזלָאס
 .ָארּפ ןוא טייק ַא ,סרעסעמדיינש ,סנעמיר ךָאנ םעד ץוח ,קַאה ַא ןוא עטעפָאל
 וצ ליפ יזַא טעמּכ ןעּבָאה רעהייגסופ יד זַא יװַא ,געט יירד ףיוא טנַאיװ
 ַא טײז רעטכער רעד ייּב ןעּבָאה רעטייר יד .תומהּביאשמ יד יװ ,ןעגָארט
 ןיא טגניה דרעפ ןופ טייז ייּב ;זיּפש ןעצרוק ַא .דנַאה ןיא ,דרעװש ןעגנַאל
 רהעמ רעדָא יירד יז ןעּבָאה לעטייּב-ןעלייפ ןיא ;דליש רעכילגנייל ַא רעװק רעד
 עגיּבלעז יד ןענייז רעצנַאּפ ןוא רעוויק רעד .ץיּפש ןעטיירּב ַא טימ ןעזיֿפשפרָאװ
 רערהיפ-סגירק םעד ןעּבענ רעטייר ענעבילקעגסיוא יד ,ןעטַאדלָאט-סופ יד ייּב יו
 םעד .ןעגנולײטּבָא יד ןיא רעטײר יד יװ ,רהעװעג רעדנַא ןייק טינ ןעּבָאה
 טרעװ סָאװ ,ןאיגעל רענעי גידנעטש טמענרעפ לח ןופ לייט ןעטשרעדָאפ
 | ,לרוג יַּפ-לַע וצרעד טמיטשעּב

 יד טימ ןוא רעגַאל ןיא ,שרַאמ ן'פיוא רעמיור יד ךיז ןעטלַאה ױזַא 6
 ןיק טמוק זיא ,ןעטכַאלש יד וצ ךיש זיא סָאװ .ןעּפָאװ םינימ ענעדיישרעפ
 ןָאטעג טרעװ גנידצלַא רָאנ ,טרעלקעגמורא ןייז טינ לָאז סָאװ ,"ָןּפ טינ ךַאז
 ַא ןעמונעגנָא טרעװ רעמָאט ,טרהעקרעפ ,ןַאלּפ ןעטמיטשעּב סיוארָאפ ַא טיול
 טעמּכ יז ןעכַאמ רעּבירעד .טרהיפעגסיוא ףּכיּת ךיוא יז טרעװ ,הטלחה עסיוועג
 .רעפ דלַאּב טרעװ טירש רענעּבעגעגנייַא.טינ רעכילטיא ןוא ,ןע'תועט ןייק טינ
 ,ןַאלּפ ןעטמיטשעּב סיֹוארָאפ ַא ןופ אצוי.לעופ רעד זיא סָאװ ,קילגמוא ןַא ,טכיר
 ,טפַאשרעפ ייז טָאה לַאפוצ רעד סָאװ ,קילגַא רעדייא ,אהינ רהעמ ייז זיא
 ןעקריווטימ םעד ןהָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,גלָאפרע ַאזַא זַא ,ןעטלַאה ייז םורָאװ
 4 סָאװ טייצ רעד ןיא ,טײקגיטכיזרָאפמוא וצ טרהיפ ,ןעטריסערעטניארעפ ם'נופ
 אז טיִג רע זַא ,לָאמַא טפערט סע םגה ,ןַאלּפ רעטרעלקעגמורַא רעגיד'לכש
 ןטטיהרעפ וצ גנונערטש שלעדיא יד ךיז טימ ךָאד רע טגניירּב ,ןייֵא טינ
 .וטפיוא יד טינ ןעגלָאפרע עגילעפוצ יד ןענייז ךיוא .תולפמ עגיימאמוק ןֹופ
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 .עשעג עגירעיורט ,טרהעקרעפ .ןעצונ ןעגניירּב יז .ךעמעוו ,ט ע ד ןופ ןעצכע
 ,המחנ יד תוחּפה לכל ןעּביג ,ןעגנונכערעב עלַא ןעגעק ןָא ןעמּוק סָאװ ,ןעשינעה
 .טכַארטעּב ךיז גירעהעג יוִו טָאה ןעמ זַא

 ,רעּפרעק םעד ייס ןעקרַאטש יז ןעליוו ןעגנוּביא:סגירק ערעייז טימ 7
 ויא ןילּפיצסיד יד ןעטלַאהוצניַא ףיוא לעטימ רעגידרעטייוו ַא .טסייג םעד ייס
 טינ טוט טימ טּפָארטשעּב טרעוו ןעצעזעג ערעייז טול םורָאװ .גנוקערשּבָא יד
 ןעוט סָאװ ,עכלעז ַא רָאנ ,טסנעיד.סגירק ןופ ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,רעד זיולּב
 יד ןעגײז ,ןעצעזעג יד רעדייא ,רעכילקערש ךָאנ רָאנ ,םיאטח ערענעלק בָא
 ןענָאק עטצעל יד ;ףױרַא ןעגייל רערהיפ-סגירק עטשרעּביױא יד סָאװ ,ןעפָארטש
 ןענעידרעפ סָאװ ,יד טימ גיד'תוירזכא וצ טינ ךיז ןעהייגעּב ייז זַא ,ןעזייוועּב
 יד .ןעגנוניולעּב עסיורג עגיטומ יד ןעּביג ייז סָאװ ,םעדכרוד זיולּב ,ףָארטש ַא
 לייח רעצנַאג רעד זַא ,סיורג ױזַא זיא רערהיפ יד וצ עגונּב טײקמַאזכרָאהעג
 טכַאלש רעד ןיא ,דַארַאּפַא ןופ ןהעזסיוא םעד םולש ןופ ןעטייצ ןיא טָאה
 ,ןעהייר יד ןענייז ןעסָאגעגפיונוצ טסעפ ױזַא -- ףוג ןייא יו ,סיֹוא רע טהעז רעּכָא
 ןעגיוא יד ,ןעלהעפעּב יד ןערעה וצ ףיוא ןרעיוא יד ןענייז טגנײרטשעגנָא ױזַא
 .עד .ןוט וצ ףיוא טיײרגעגנָא דנעה יד ןענייז יזַא ,ןעקנואו יד ןהעז וצ ףיוא
 ןעמ סָאװ ,ןוט וצ ןמוזמו ןכומ גידנעטש ןעטַאדלָאס עשימיור יד ןענייז רעּביר
 רעטקירדעג ַא ויא יז ןעגנײרּבוצנײרַא רעוװש .רהייז זיא'ס ןוא ,ןעסייה ייז טעװ
 בא טינ ןיוש ייז ןעטערט ,גנונעדרָא-טכַאלש ןיא ןעהייטש ייז זַא דלַאּביװ .עגַאל
 טיג ,ץנוק.סגירק ַא רַאפ טינ ,םיאנוש יד ןופ להָאצ רעטסערג רעד רַאפ טינ
 טדנעװ קילג רעד תעשּב ,ןַאד וליפַא טיג ,ץַאלּפ ם'נופ טייקגיריווש רעד רַאפ
 .קילג ןיא יװ ,רעטסעפ ןוחצנ ןיא ןעּבױלג ייז םורָאװ ;יײז ןופ ּבָא ךיז

 ,גידנעטש טשרע טרעלק סָאװ ,קלָאפ ַאזַא זַא ,רעדנואוו רעד זיא סָאװ ָאט
 ַא גידנעטש טהייטש ןעסולשעּב ענייז רעטניה סָאװ ןוא ,סיּפע טוט סע רעדייא
 ןיז ןופ ןעצינערג סלַא טָאה קלָאפ ַאזַא זַא -- ,טכַאלש םוצ טײרגעגנָא ,לייח
 טייז.םורד ןיא ,סוניקוא-םי םעד טייז:ברעמ ןיא ,תרּפ םעד טייז.חרזמ ןיא הכולמ
 ןעמ ?ןײר םעד ןוא ױנָאד םעד טייז.ןופצ ןיא ,ןעיּביל ןופ ירעדלעפ עטסיוװ יד
 רעדייא ,רענעלק ץלַא ךָאנ זיא סנעגייא רעד זַא ,טכער טימ ןעגָאז ךָאנ ןָאק

 .סָאד ןענעידרעפ םיּתּב.ילעּב יד

 ױזַא טינ ןעסיוא ,סנעגירעּביא ,ךיא ןיּב גנורעדליש רעגיזָאד רעד טימ 8
 וצ ןעגניירב ןוא עטכַאירעטנוא יד ןעטסיירט וצ יװ ,רעמיור יד ןעּבױל וצ
 .גיײַא יד ךיוא ןָאק רשפא .ןייז וצ דרומ ןעטסולג סָאװ ,יד ןעקנַאדעג ערעדנַא
 ןעסײװ סָאװ ,עגינעי יד רעטסֹומ ַא רַאפ ןענעיד לייח ןעשימיור ם'נופ גנוטכיר

 גירעהעג יװ טינ סע ןעהייטשרעפ יז רעּבָא ,טוג זיא סָאװ ,סָאד ןעצַאש וצ
 רעטַײװ ךיא ליװ ,טײזַא ןָא טדנעװעגּבָא ךיז ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,ןוט וצ
 ,ןינע ןיימ וצ ןערהעקמוא ךיז
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 ,לעטיּפאק רעטסקעז
 ,לילג ןיא ןיירא טלַאט סוניסּפסא -- .תפדוי ןופ ןעגאלשעגקירוצ טרעװ סודיקאלּפ

 .ןיא ןעטלַאהעגּפוא ךיז סוטיט ןהוז ןייז טימ סוניסּפסַא טָאה טשרעוצ 1
 .כרוד- סודיקַאלּפ זיא לייוורעד .לייח ןייז גנונעדרָא ןיא טכַארּבעג טָאה ןוא וּכע
 .אװנייַא ךס ַא ןעטיוט ןוא ןעּפַאח טזָאלעג טָאה רע ואוו ,לילג ךרוד ןעגנַאגעג
 יד ןופ לײט רערעכַאװש רעד ןעװעג זיא סָאד זַא ,ןיז טהייטשרעפ'ס .רענ
 סָאװ ,ןעשנעמ יד םורָאװ .טומ םעד ןערהָאװעגנָא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,םילילג
 ץנַאג טָאה סודיקַאלּפ יװ ,לָאמ סכילטיא ןעגעלפ ,גיוק םוצ גיהייפ ןעוועג ןענייז
 רעּבירעד .טגיטסעפעּב טָאה ףסוי סָאװ ,טדעטש יד ןיא ןעפיולטנַא ,טקרעמעּב טוג
 ,טדעטש עגיזָאד יד ןופ עטסגיטסעפעּב יד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא רֶע זיא
 .םירעגמוא ןעמעננייַא גנירג ןענָאק יז טעװ רע זַא ,טפָאהעג טָאה רע .,תטדוי -

 :סגירק עטשרעביוא עדייּב ייּב םשַא ןעכַאמ ךיז רע טעװ םעדכרוד ,דייהרעט
 רעטײװ ּבעילוצ הבוט עדנעטײדעּבַא יז ןוט ןענָאק טעװ ןוא סרערהיפנָא
 ןעלַאפ טעװ סע יװ דלַאּב זַא ,טנימעג טָאה רע םורָאװ .המחלמ יד ןערהיפ
 ןײלַא ןעּבעגרעטנוא ךיז טדעטש עגירעּביא יד ןעלעוו ,גנוטסעפ עטסקרַאטש יד
 ,ארומ סיוא

 .טרַאנעגּבָא םהיא גנונעפָאה ןייז טָאה ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יװ רָאנ
 .געהעגרעד רע זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג ןענייז תּפדוי ןופ רענױאװנייַא יד םורָאװ
 ;טסואוועּב ךיז גידנענייז ,טדָאטש ץרַאפ טרַאװעגּבָא םהיא ןעּבָאה ןוא ,ךיז טרעט

 ביי רַאּפ ןוא ,הנּכס ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,דנַאלרעטָאפ ן'רַאפ ןעפמעק ייז זַא
 .רעטכירעגמוא ןעלַאפעגנָא גיטומ להָאצ רעסיורג ַא- ןיא ייז ןענייז ,רעדניק ןוא

 .עגקירוצ עטצעל יד ײז ןעבָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא .רעמיור יד ףיוא דייה -

 .נייַא טינ יז ךיז טָאה ןעגעווטסעדנופ .ייז ןופ ךט ַא טעדנואוורעפ ןוא ןעּבירט

 .ּבָא ןעניז םיאנוש יד לײװ ,רעמױר ןעציז ןופ רהֹעמ ןעטיוט וצ ןעּבעגעג

 טינ ןעדרעװש יד ןעניז וצרעד ,גנונעדרָא רעטסערג רעד ןיא ןעטָארטעג

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעמיור יד ןופ סרעּפרעק יד ןיא ףעיט וצ ןעגנורדעגנײרַא

 ךיז ןעּבָאה ןעדיא עטנעּפָאװעּב גנירג יד ןוא ,טצישעג טוג ןעטייז עלַא ןּופ

 .רעד ןופ םיאנוש עטנעּפָאװעּב רעװש ערעייז ףיוא ןעלַאּפוצנָא טגעוורעד טיג

 דצמ .ייז ףיוא ןעסָאשעג יז ןעּבָאה סנעטייװרעד ןופ טינ רהעמ רָאנ ,טנעהָאנ

 ,עטעדנואוועפ גיצניװ ןוא עטיוט יירד ןעפָארטעּב רהעונָא רעד טָאה ןעדיא יד

 ןעלַאפוצנָא ףיוא ךַאװש וצ זיא רע זַא ,טגייצרעּביא ןכּב ךיז טָאה סודיקַאלּפ

 ןעפיול טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ,טדָאטש רעד ףיוא
 ,לילג ןיא ןעלַאפוצנײרַא ןילַא ןעסָאלשעּב סוניסּפסַא טָאה טלָאמעד

 ןערישרַאמסױרַא טזָאלעג ןוא וּכע ןופ ןהייג טזָאלעג רעּבירעד ךיז טָאה ןוא

 =עַּב טכיײל יד טקישעג רע טָאה רעהירפַא .גהנמ ןעשימיור ן'טיול לייח םעד
 טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,סרעסישנעגיוּב יד ןוא ןעטַאדלָאס:טפליה עטנעּפָאװ

 עגידושח ןעכוזכרוד ןוא דנייפ יד ןופ ןעלַאפנָא עטכירעגמוא ןעגָאלשקירוצ
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 גנוליײטּבָא ןַא ןעגנַאגעג זיא יז ךָאנ .ןרעיול רַאט גיסַאּפ ןענייז סָאװ ,רעדלעוװ
 ןהעצ וצ יז ךָאנ ןוא ,רעהייגסופ ןוא רעטייר ,עטנעּפָאװעּב רעווש עשימיור
 ענעגײא רעייז ץוח ,ןעגָארטעג ןעּבָאה סָאװ ,עירוטנעצ רעכילטיא ןופ ןַאמ
 יד ןעגנַאגעג ןענייז ךָאנרעד .רעגַאל םעד ןעיוּב וצ גייצעג יד ךָאנ ,קעּפעג

 ץפיוא ךעלגרעּב ןעּבָארגוצּבָא ןעװעג זיא עּבַאגפױא רעייז סָאװ ,רעטײּברַא-ןעגעװ -
 ןהייג וצ רעװש זיא סע ואװ ,סעקערטש עכלעזַא ןעכיילגוצסיוא ,געװ ןעטיירּב
 רעד ידכּב ,גנַאג םייּב טרעטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ךעלמיוּב ןרעטייוורעד וצ ןוא
 ןערישרַאמ וצ רעװש וצ םהיא ויא סע תמחמ ,ןרעטַאמנייַא טינ ךיז לָאז לייח

 ןופ ןוא רידנַאמָאק ןעטשרעּבױא ם'נופ קעפעג יד טרהיפעג ןעמ טָאה ייז ךָאג
 גנולײטּבָא רעסיורג ַא ןופ ,ץוש ץרעטנוא טײלטּפױה:סגירק ענעּבעגעגרעטנוא יד
 :סיֹוא יד םהיא ךָאנ ןוא ,ןעטירעג ןײלַא רע זיא ךָאנרעד ןוא ,רעטייר

 ןעטירעג ןענייז ךָאנרעד .רעגערט-ןעזיּפש ןוא רעטייר ,ןעטַאדלָאט.סופ .ענעבילקעג

 ןַאמ 120 וצ רעדנוזעּב ןָאיגעל ןעכילטיא וצ טלייטעגוצ ןענייז סָאװ ,רעטייר יד

 :עלעּב עגירעּביא יד ןוא סמערוט עכילגעוועּב יד טימ ןעלזייאליומ יד- רעטייוו

 סעטרָאהָאק יד ןופ ןערידנַאמָאק יד ,ןעטַאגעל יד ךָאנױעד ; סענישַאמ.סגנורעג

 ײז ךָאנ .ןעשנעמ ענעּבילקעגסױא יד טימ טלעגנירעגמורַא ,ןענוּבירט יד ןוא

 טהייג סָאװ ,רעלדָא םעד ייז ןעטימ ןיא ןוא ךעלדנהעפ יד ןעגָארטעג ןעמ טָאה

 יד ןופ ךלמ ַא סלַא .ןָאיגעל ןעכילטיא ןופ ץיּפש רעד ןָא רעמיור יד ייּב

 רַאפ רעמיור יד ייּב רע טנעיד ,ייז ןעשיװוצ רעטסקרַאטש רעד ןוא ןעלגיופ

 םעד ןָא יז טגָאז רע זַא ,ייז ךיז טכוד סע ןוא ,טפַאשרעה ןופ לָאּבמיס ַא

 ,המחלמ ןיא סױרַא ןעטערט ייז ןעכלעװ ןעגעק ,אנוש ןעכילטיא רעּביא ןוחצנ

 טשרע ןוא ,רעזָאלּב-ןעטיײמורט יד ןעגנַאגעג ןענייז רעמיטגילייה עגיזָאד יד ךָאנ

 ןיא ןַאמ 6 ןופ תורוש ןיא לייח ם'נופ עסַאמ.טּפױה יד ןעגנַאגעג זיא ךָאנרעד

 :החגשה גהנמ ץטיול טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,עירוטנעצַא ןופ טיילעּב ,טיירּב רעד

 ןעגנַאגעג ןענייז ןעטַאדלָאס.סופ יד רעטניה דלַאּב .גנונעדרָא רעד ףיוא ןעּבעג
 ויא סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ קעּפעג ן'טימ ןָאיגעל ןעכילטיא ןופ רענעיד יד

 .רַאמ טָאה ןענָאיגעל עלַא רעטניה ןוא ,תומהּב-אשמ ףיוא טרהיפעג ןערָאװעג

 בעילוצ ךָאנ זיא יז רעטניה ןוא ,רענלעז ענעגנודעג ןופ ליה רעד טריש

 גנירג ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,גנולײטּבָא עטשרעטניה יד ןעגנַאגעג טייקרעכיז

 : ,רעטײר ךס ַא ןופ ךיוא יװ ,עטנעּפָאװעּב רעװש ןוא

 דלַאּב זיא ןוא לייח ןייז טימ סוניסּפסַא טרישרַאמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא 3
 .ַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טָאה רע ואװ ,לילג ןופ ןעצינערג יד ייּב ןעמוקעגנַא
 .עג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס ענייז ןעטלַאהעגניַא ךָאנ רע טָאה לייוורעד .רעג
 טלָאװעג רע טָאה סנעטשרע .המחלמ רעד ןיא ףֹּכיִּת ןעזָאל וצ ךיז קשח טַאה
 ןעצנַאג ןייז ןעזייװעּב יז טעװ רע סָאװ ,םעדכרוד דנייפ יד קערש ןעגָאינײרַא
 טעװ ףמַאק םצע רעד רעדייא ,טייצ ייז ןעזָאל וצ ידכּב ,סנעטייווצ ןוא ,לייח
 .רעד ןיא .גנוניימ רעייז ןעטייּבוצמוא ןוא ןייז וצ בשיימ ךיז ,ןעּבױהנַא ךיז
 יד ףיוא ןעלַאפוצנָא ףיוא תונכה טכַאמעג ןיֹוש רעּבָא רע טָאה טייצ רעגיּבלעז

 ,ןעגנוטסעפ
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 .סגירק ןעטשרעּבױא ם'נופ ןעמוקנָא רעד עקַאט טָאה ןע'תמא רעד ןיא
 קערש רעּבָא ;ןעקנַאדעג ערעדנַא ףיוא םידרומ יד ןופ ךס ַא טכַארּבעג רערהיפ
 ס'פסוי רעטנוא ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד .טסילפעגנייַא ןעמעלַא יז ןיא רע טָאה
 סירַאג ןעמָאנ ן'טימ טדָאטש ַא ייּב ירוּפצ ןופ טייװ טינ .טרעגַאלעג עדנַאמָאק
 .וצ רעטנעהענ ךיז טָאה גירק רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ןעּבָאה ייז רָאנ יוו--
 .ײרַא יז טימ ןמוזמו ןכומ ןיוש ןענייז רעמיור יד זַא ןוא ,ייז וצ טקורעג:
 עלַא ןיא ךיז ןעפָאלעגרעדנַאנופ דלַאּב יז ןענייז ,געלשעג ַא ןיא ןעטערטוצ
 .נעּבָאה טינ וליפא ןוא ףמַאק ןיא ןעטערטוצנײרַא ךיז גידנעגעוורעד טינ ,ןעטייז
 .ילּברעפ ןעניז סע ןעמעװ ייּב ,ףסוי .ןעגיוא יד ןיא דנייפ ןייק ןהעזעג גיד
 רעד טָא טימ זַא ,ןהעזעגנייַא טוג טָאה ,ןעשנעמ ענייז ןופ גיצניו רָאנ ןעּב
 רע יװ תויה ןוא ,דנייפ יד ןעגעק ןעטערטסױרַא ןענַאק טינ רע טעװ לעסיּב
 יװ ןוא ןעדיא יד ייּב טומ רעד ןעלַאפעג זיא סע רהייז יװ ,טקרעמעּב טָאה
 וצ דנַאה יד ןעקערטשוצסיוא ןעװעג ןרעג טלָאװ ייז ןופ לייט רעטסערג רעד
 וצ ןעּבָאה טעװ ןעמ זַא ,ןענעכער טנַאקעג ןעטלָאװ ייז ּביוא ,הרשּפ ַא ןעכַאמ
 רעּביא גרָאז רעסיורג טימ ןערַאװעג לופ ץרַאה ןייז זיא רעּבירעד -- ,יורטוצ  ייֵז
 קילבנעגױא םעד רַאפ ןעסָאלשעּב טָאה רע ןוא המחלמ רעד ןופ גנַאגסױא םעד
 טימ ןערָאװעג ןעפַאלטנַא זיא ןוא הנּכס יד ןעדיימוצסיוא ךילגעמ יװ טייוו ױזַא
 ,הירבט ןייק ,יירטעג ןעּבילּבעג ךָאנ םהיא ןענייז סָאװ ,יד

 ,לעטיּפאק רעטעּביז

 .ןעמונעגניא ןוא טרעגעלעּב טרעװ תּפדוי

 .נייַא יז טָאה ןוא הרבג טדָאטש רעד ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא סוניסּפסַא 1
 עלַא ןופ ןעזָאלרעפ ןענופעג יז טָאה רע ליײװ ,בורּפ ןעטשרע םייּב ןעמונעג
 טוָאלעג רע טָאה ,ןעטָארטעגנײרַא זיא רע יװ דלַאּב ,ןעשנעמ עגיהייפסגירק
 וצ האנׂש רעייז ןיא םורָאװ ;רעטלע ןופ דיישרעטנוא ןהָא ןעמעלַא ןעליוקסיוא
 .ָאה ,ןהייטשסיוא טזומעג טָאה סויטסיק סָאװ ;סָאד גידנעקניידעג ןוא ןעדיא יד:
 .עג רע טָאה ךַאנרעד .ןעסיװ טלָאװעג טינ תונמחר ןייק ןופ רעמיור יד ןעּב
 .טדעטש ןוא רעפרעד יד ךיוא רָאנ ,טדָאטש יד זיולּב טינ ןעדניצרעטנוא ןעסייה
 ןעצנַאגניא בור יפ.לע ןענופעג ןעמ טָאה עטצעל יד .הביבס רעד ןיא ךעל
 רעניואווניי יד ןעּנײז יז ןופ עכילטע ןיא זױלּב ןוא ןעשנעמ ןופ גידייל
 | .ןעפַאלקש רַאפ ןערָאװעג טפיוקרעפ יז ןענייז עלַא ןוא ,ןעּבילּבעג

 ןעטלַאהעּב וצ ףױא ןעּבילקעגסױא טָאה ףלי סָאװ ,טדָאטש רעד ןיא ,2
 עגיד'ארומ ַא ןעפורעגסױרַא רענעּפָאלטנַא סלַא ןעמוקנָא ןייז טָאה ,טרָאד ךיז
 רע זַא . ,טגייצרעּביא ןעוװעג ןענייז הירבט ןופ רענױאװנייַא יד םורָאװ .קערש
 .נַאגניא טינ ךיז טלָאװ רע ּבױא ,!ערָאװעג ןעפָאלטנַא טינ ןפוא םושּב טלָאװ
 | .המףלמ רעד ןופ ףוס ןעכילקילג ם'ניא ןעװעג שאימ ןעצ
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 .גנוניימ ןייז ןעפָארטעג עקַאט תמאּב יז ןעבָאה טרּפ ןעגיזָאד םעד ןיא
 רעד ןערהיפ ףוס.לּכףוס טעוו'ס ןיהואװ ,ןענַאטשרעּפ טוג טָאה רע םורָאװ
 רעדנַא ןייק זיא יײז רַאפ זַא ,ןהעזעגנייַא טָאה ןוא ,ןעדיא יד ןופ וטפיוא

 טָאה אפוג רע םגה ,ןעבעגוצרעטנוא ךיז ןעליו ןעטוג ץ'טימ יו ,ָאטינ געווסיוא |
 טָאה ןעגעװטסעדנופ ,ןייז לחומ םהיא ןעלעװ רעמיור יד זַא ,ןעפָאה טנָאקעג
 ךייז ןעגעק ןייז וצ דגוּב רעדייא ,ןעּברַאטש לָאמ טרעדנוה טלָאװעג רעסעּב רע
 ךעמ סָאװ ,טפַאשרערהיפנָא רעד ןופ עדרעװ יד ןעצומשעּב ןוא דנַאלרעטָאפ
 סָאװ ,עגינעי יד ייּב קילג ןייז ןעכוז וצ םעדכרוד ידכּב ,טיורטעג םהיא טָאה
 .ָאלשעּב רע טָאה רעּבירעד .ןעפמעק ֹוצ ייז ןעגעק ןערָאװעג טקישעג זיא רע
 ןיא הדירמ רעד ןופ ױערהיפנָא יד בצמ םעד ןעגעװ ןייז וצ עידומ יונעג ןעס
 ךיא ןעגידלושעּב טינ םהיא רעטעּפש ןעמ לָאז טייז ןייא ןופ ידכּב ,םילשורי
 ,טײקרַאטש ס'אנוש םעד אמזוג ןושלּב טרעדלישעג טָאה רע לייוװ ,טייקגידעקערש
 וצ העדּב טַאהעג ןיש ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןרעטנומוצפיוא טינ ידכּב ןוא
 רע טָאה ןכּב .םשור םעד ןעכַאװשּבָא טעװ רע סָאװ םעדכרוד ,הטרח ןעּבָאה
 םהיא ןעמ לָאז ,הרשּפ ַא ףיוא ןעזָאלנייַא ךיז ליװ ןעמ בוא זַא ,ןעּבירשעג
 ַאט ,גירק ןערהיפ וצ ןעסָאלשעּב ןעמ טָאה עשז.רעמָאט ;ןרעפטנע דימו.ףּכיִּת
 טיירטש ןיא ןעטערטסױרַא ןענַאק לָאז רע ידכּב ,לייח ַא ןעקיש םהיא ןעמ לָאז

 טוָאלעג ןעטסכיג םוצ סָאװ רע טָאה ףעירּב ןעגיזָאד םעד .רעמיור יד ןענעק |
 .םילשורי ןייק םיחולש ךרוד ןעגניירּב

 ךופ בור רעטסערג רעד זַא ,טסואורעד ךיז טָאה סוניסּפסַא יװ תויה ,3
 .גיֵא רע טָאה םעד ץוח ןוא ,תּפדֹוי ןייק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא דנייפ יד
 רעּבירעד ,ייז רַאּפ טקנוּפציטש רעטסעפ ַא זיא טדָאטש עגיזָאד יד זַא ,ןהעזעג
 +סופ טקישעג רע טָאה טשרעוצ .טדָאטש יד ןרעטשעצ וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה
 ,ןעדָאּבדרע ןעגידרענייטש םעד ןעכיילגוצסיוא ידכּב ,סיוארָאפ רעטייר ןוא קלָאפ
 .ניא רעטייר רַאפ ןוא ןהייג וצ םהיא ףיוא רעװש זיא רעהייגסופ רַאֿפ סָאװ
 -לָאס עגיזָאד יד ןעּבָאה געט רעיפ ןיא .ןעגָאלשוצכרוד ךיז ךילגעממוא ןעצנַאג
 ,בעװ ןעטיירּב ַא לייח ן'רַאפ טנעפעעג ןוא טיײּברַא רעייז טרהיפעגסיוא ןעטַאד

 ןעמוקעגנָא ףסוי זיא ,רייא ןיא געט 21 זיא סָאד ,גָאט ןעטפניפ- ן'פיוא
 םעד טכירעגפיױא רעדיװ ןעמוק ןייז .ךרוד טָאה ןוא תּפדוי ןיא הירבט' ןֹופ
 יד טכַארּבעג רעפיולרעּביא ןַא טָאה ן'סוניסּפסַא ,ןעדיא יד ןופ טומ םענעלַאפעג
 ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא ,תּפדוי ןיא ןעמוקעגנָא זיא ףסוי זַא ,הרושּב עמענעגנָא
 .ָאװ ;טדָאטש רעגיזָאד רעד ןעגעק ןעטערטסױרַא רעכיג סָאװ לָאז רע הצע ןַא
 ,הדוהי ץנַאג ןעמונעגנייַא ןיוש ןעּבָאה -ע טעװ ,ןעמעננייַא יז טעװ רע זַא םור
 .היפ.סגירק רעד .ן'פסוי ןעּפַאחוצנײרַא ןעּבעגנייַא םהיא ךיז טעװ סע דלַאּביװ
 ןעסיורג ַא רהייז ןופ הרושּב ַא יװ ,העידי עגיזָאד יד ןעמונעגפיוא טָאה רער
 ךופ רעד דָארג זַא ,החגשה עכילטעג ַא רַאפ 'ןעטלַאהעג סע טָאה וע .קילג
 דיא ,ןעשנעמ ןעגולק סרעדנוזעּב א ןופ םש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנייפ ענייז
 ףּכיּת רע טָאה רעּבירעד ןוא ;עקטסַאּפ ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןעליוו ןעטוג ן'טימ
 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ן'סויקוּבע ָאירוקעד םעד ךיוא ןוא ןץסודיקַאלּפ טקישעג

-- 248 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 -ילשוצנייַא ידכּב ,רעטיײר 1000 טימ ,טפַאשגולק ןוא טומ ןייז ךרוד טנעכייצ
 +רענעטלַאהעּב לָאז ףסוי זַא ,ןעזָאלרעד וצ טינ םעדכרוד ןוא טדָאטש יד ןעס
 | .ןעפױלטנַא דייה

 ןייז ןופ שארּב ןעטָארטעגסױרַא ןײלַא רע זיא גָאט ץרעדנַא ץפיוא 4
 רעד ןופ טייז-ןופצ ןיא .תּפדוי ייּב ןעמוקעגנַא רע זיא דנעבָא ןיא ןוא לייח ןעצנַאג
 ןופ ךלהמ ַא ףיֹוא רהיא ןופ ןענַאטשעגּבָא זיא סָאװ ,ליגרעּב א ףיוא ,טדָאטש
 טלָאװעג טָאה רע לייװ ,לייח ןייז טימ טרעגעלעג ךיז רע טָאה ,סעידַאטס ןעּביז
 ןוא ןהעז םהיא ןעלָאז ייז ידכּב ,דנייפ יד וצ ןרעטנעהענרעד רהעמ סָאװ ךיז
 ,סָאמ ַאזַא ןיא ןעּבעגעגנייַא דלַאּב עקַאט ךיז טהיא טָאה סָאד ,ארומ ןעמוקעג
 .ןרעיומ יד ּבלַאהרעסױוא ןהײגוצסרַא טגעװרעד טינ ךיז טָאה דיא ןייק זַא
 לײװ ,ןעלַאפוצנָא ףֹּכיּת העדּב טַאהעג טיגרָאג רעמיור יד ןעּבָאה טנעגירעּביא
 טנעגונעגעּב טינ רהעמ ךיז ןעּבָאה יײז ,טרישרַאמ ייז ןעּבָאה גָאט ןעצנַאג ַא
 טייק רעגידנעײװצַא טימ טדָאטש יד טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ייז סָאװ ,טימרעד
 רעד טימ טיײק עטירד ַא ךָאנ גינייװסיוא ןופ טעדליּבעג ןוא ןעטַאדלָאס ןּופ
 .געווסיוא ןעכילטיא רענױאװנייַא יד רַאפ ןערַאּפשרעּפ וצ ידכּכ ,יירעטייר

 ,טומ וצ טקעװעגפיוא ןערָאװעג ןעדיא יד ןענייז םעדכרוד דָארג רָאנ |
 ףערעװ ןענורטנַא ןעגעװ ןעטכַארט טנָאקעג טינ ןיוש . יז ןעּבָאה טציא לײו
 ,טױנ יד יװ ,גיטומ:ספמַאק ױזַא גירק ןיא טינ טכַאמ ךַאז ןייק םורָאװ

 יד ןעּבָאה הליחּתכל .לַאפנָא רעד ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט ןרעדנַא םעד 5
 טיוּבעגסױא טַאהעג ןעּבָאה ןוא דנעגעג רעד ןיא ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא
 זַא רָאג ,רעמיור יד ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ,ןרעיומ יד רַאפ רעגַאל ַא
 ןוא רערעדיילש יד ,סרעסישנעגיוּב יד ןעטערטסױרַא טזָאלעג טָאה סוניסּפסַא
 טימ ןײלַא רע ןוא ,רהעװעג:רעדיילש יד טימ רעפמעק ןופ עסַאמ עצנַאג יד
 ןופ סָאװ ,גרַאּב ןעכיוה ן'פיוא ןעגיטשעגפורַא זיא ןעטַאדלָאס-סופ עגירעּביא יד
 -ָארקעג ארומ ףסוי טָאה -- ,ןרעיױמ יד ןעמענוצנייַא ןעוועג גנירג זיא ץיּפש ןייז
 ןעצנַאג ם'נופ שארּב לַאפסױא ןַא טכַאמעג טָאה ןוא טדָאטש רעד רַאפ ןעג
 ףעמיור .יד ףיוא ןָאטעג-זָאל ַא ךיז ייז ןעּבָאה ןעסַאמ עטכידעג ןיא .ןָאזינרַאג
 ןָאטעגפיױא ייז ןעּבָאה ייברעד ןוא ,ןרעיומ יד ןופ ןעּבירטענּבָא ייז ןעּבָאה ןוא
 ןעדָאש רעגיצניװ טינ ןעטילעג ןעּבָאה ייז ,עקַאט תמא .תורובג גיצניוװ טינ
 יו ,סָאמ רעכיילג רעד ןיא םורָאװ .ןָאטעגנָא ןײלַא ןעּבָאה ייז לעיפיװ רעדייא
 ,רעמױר יד ןענייז יֹזַא ,שואי רעייז ךרוד ןעּבירטעגנָא ןערָאװעג ןענייז יז
 יד ייּב סָאװ סָאד ןוא ,להיפעגנערהע רעיײז ךרוד ןערָאװעג ןעּבירטעגנָא
 סָאד ,רהעװעג יד ןופ טפַארק ןוא טייקטינעג-סגירק ןָאטעגפוא טָאה עטצעל

 טימ טגינייארעפ .,טומ רעכילנהייועג.טינ רעד טקריװעג ןעדיא יד ייּב טָאה |
 זַא טשרע ןוא ,ףמַאק רעד טמערוטשעג טָאה גָאט ןעצנַאג םעד .גנורעטיּברע
 ןעּבָאה ייז .ןעהויוצּבָא ןענוגרעפ ךיז ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעמוקעג זיא טכַאנ יד
 ענעגייא ערעײז ןופ ןוא ,ןהעציירד טיוטעג ןוא רעמיור ךס ַא טעדנואוורעפ
 ,טעדנואוורעפ 600 ןוא ןעלַאפעג ןהעצעּביז ןענייז ןעשנעמ

 טכַאמעג לָאמַא רעדיװ ייז ןעּבָאה ,ןעגָאט ןעּבױהעגנָא טָאה'ס רָאנ יװ 6
 ךָאנ ףמַאק ןיא ןעזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןעגעק לַאפסױא ןַא
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 סָאװ ,גָאט . ןעגירָאפ םינופ דנַאטשרעדיװ םעד םורָאװ .טײקגיקַאנטרַאה רהעמ טימ
 יטומ רעייז ןעּבױהעגפיױוא קרַאטש טָאה ,ןעּבעגעגנייַא טוג ױזַא ייז ךיז טָאה
 להיפעג רעד לייװ ,טגידייטרעפ רעקרַאטש ךיז ןעּבָאה רעמיור יד ךיוא רעּבָא
 סע ןוא ,ןעטסרעסיוא םוצ זיּב ןרָאצמירג רעייז טקעװעגפיוא טָאה דובּכ ןופ
 .ןעװעג חצנמ טינ ףּכיּת ןעּבָאה ייז סָאװ ,סָאד הלפמ ַא יװ טכודעגסיוא יז ךיז טָאה
 'ד ןוא ,רעהפיוא ןַא ןהָא ןעלַאפעגנָא רעמיור יד ןענייז גָאט ןעטפניפ ןזיּב
 ןעלַאפסױא יד טרהיפעג רעטייוװ טייז רַעייֵז ןופ ןעּבָאה תּפדוי ןופ רעניואוונייַא
 רחעמ גידנעטש זיא סָאװ ,גנורעטיּברע ןַא טימ ןרעיומ יד ףיוא ףמַאק םעד ןוא
 ןערָאװעג ןעקָארשעגנייַא טינ ןענייז ןעדיא יד יװ יױזַא טקנוּפ ןוא ,ןעסקַאװעג
 טינ עטצעל יד ךיוא ןעּבָאה ױזַא ,רעמיור יד ןופ טכַאמ רעקרַאטש רעד ךרוד
 טכַאמעג ייֵז טָאה סע סָאװ .,ןעטייקגיריווש יד קנַאדַא טומ רעייז ןערהָאװעגנָא
 טדָאטש רעד ןופ גנומעננייַא יד

 ַא יװ ךילג טעמּכ ךיז טּבױהרעד סָאװ ,זלעפ ַא ףיוא טגיל תפדוי 7
 יםעד זַא ןעלָאט עפעיט עכלעזַא ּבָארַא ךיז ןעזָאל ןעטייז יד ייּב ןוא ,טנַאװ
 קילּב ןייז ךָאנ רעדייא ,ּפָאק יד ןעלדניווש ןָא ןיוש טּביױה ,ּבָארַא טקוק סָאװ
 רעד וצ ןעמ ןָאק טייז.ןופצ ןיא רָאנ .שינעפעיט רעד ןיא זיּב טכיירגרעד טָאה
 סָאװ ,גרַאּב םעד רעּביא רעװק טיוּבעג יז זיא טרָאד תמחמ ,ןעמוקוצ טדָאטש
 .ָאלשעגנייַא טַאהעג ףסוי טָאה לייט םעד ךיוא רעּבָא .ךַאלּפ ּבָארַא ךיז טזָאל
 םעד ןעמעננייַא ןענָאק טינ ןעלָאז דנייפ יד ידכּב ,ןעגנוגיטסעפעּב יד ןיא ןעס
 ןעװעג טדָאטש יד ןיא ,סנעגירעּביא .םהיא רעּביא ךיז טּביױהרעד סָאװ ,גרַאּב
 טינ יז ןעמ טָאה רעּבירעד ןוא ,גרעּב ערעדנַא טימ טקעדרעפ םורַא ןוא םורַא
 ַאזַא ףיוא .רהיא וצ טנעהָאנ רָאג ןעגנַאגעגוצ זיא ןעמ רעדייא ,ןהעז טנָאקעג
 ,טגיטסעפעּב ןעוועג תּפדוי זיא ןפוא

 רעד ןופ טגיטסעפעּב קרַאטש ױזַא ןעװעג זיא טרָא רעד םגה רָאנ 8
 .טסעדנופ ,טומ ןעקרַאטש ַאזַא ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה ןעדיא יד םגה ןוא ,רוטַאנ
 רע .ףמַאק םעד ןערהיפ וצ רעטייװ ןעסָאלשטנע ןעוועג סוניסּפסַא זיא ןעגעוו
 טָאה ןוא טײקרַאטש רהעמ טימ ךָאנ גנורעגעלעּב יד ןערהיפ וצ ןעלהיופעּב טָאה
 םעד ןעגעװ ייז טימ ןייז ֹוצ בשיימ ךיז ידכּב ,ןעריציפָא ענייז ןעפורעגפיונוצ
 טייז רעד ןעגעק לַאװ ַא ןעיוּבוצפיוא ןעסָאלשעּב טָאה ןעמ ,לַאפנָא ם'נופ ןפוא
 סוניסּפסַא טָאה ףיורעד ןוא ,ןעמוקוצ רהיא וצ ןָאק ןעמ סָאװ ,רעיומ ם'ַנֹופ
 ,לַאירעטַאמ.יוּב ןעגניירּב ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעטַאדלָאס ענייז טקישעגסױרַא

 .רעמיוּב יד ןעקַאהסױא ןעמונעג ןעשנעמ יד ןופ לייט ַא ןעּבָאה טלָאמעד
 םענייאניא טכַארּבעג ןעּבָאה ןוא טדָאטש ןופ הביבס רעד ןיא גרעּב יד ףיוא
 ערעדנַא ןעּבָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא ;רעניײטש ךסַא .ךיוא רעמיוּב יד טימ

 ךיז ןעצישעּב וצ ידכּב ,סנעקלַאּב רעּביא רעכעד ענעטכָאלּפעג ןעגיוצעגסיוא
 .עד עגיזָאד יד ןופ ץוש ץרעטנוא ןוא ,ןעּבױא ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעלייפ יד ןעגעק
 ןעּבָאה וצ ןהָא ,לַאװ םעד םורַא ןעטייּברַא טנַאקעג ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה רעכ
 .עגּבָארַא טָאה ןעמ סָאװ ,רענייטש ןוא ןעלייפ יד ןופ ןערהעוונָא עדנעטיידעּב -

 ,ליגרעּב םעד ןעּבָארגעגּבָא ןעּבָאה ערעדנַא רעטייוו .ןרעױמ יד ןופ טרעדיילש
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 ערעייז טרהיפעגוצ גידנעטש ןעּבָאה ןוא ,טנעהָאנ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 ,ןעליט יירד ןיא ןעװעג טלײטעצ ןעטײּברַא עלַא ןענייז ױזַא ' .דרע םירבח
 ,טײּברַא ןהָא ןעּבילּבעג טינ זיא רענייא ןייק ןוא

 עסיורג ןרעיומ יד ןופ ןעפרָאװעג ּבָארַא ןעּבָאה טייז רעייז ןופ ןעדיא יד
 ,דנייפ יד ןופ רעכעד.ץוש יד ףיוא ןעליוק.סיש םינימ עלַא ןוא רענייטש-ןעזלעפי
 ײז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,טּפַאלקעגכרוד טינ יז ןעּבָאה ייז וליפַא בוא ןוא
 יז סָאװ ,שער ןוא ןעּפַאלק ןענידארומ םעד ךרוד רעטייּברא יד טרעטשעג
 | ,טכַאמעגנָא ןעּבָאה

 טדַאטש רעד םורַא ןעלעטשפיוא ןעסייהעג סוניסּפסַא טָאה טלַאמעד 9
 ,קיטש 160 טַאהעג לייח רעד יײז טָאה ןעצנַאגניא סָאװ ,סענישַאמ-רעדיילש .יד
 ןרעיומ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ףיוא ייז טימ ןעוװעליצ ןוא
 יד ןוא ,ןעזיּפש ערעייז ןעייּפש וצ ןעּביױהעגנָא ןעטלוּפַאטַאק יד ןעּבָאה דלַאּב
 ןעטייש-ץלָאה עגידנענערּב ,רענייטש עגיד'ארומ ןעפרָאװעג ןעּבָאה ןעטסילַאּב
 רַאפ ךילגעממוא טכאמעג זיױלּב טינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעלייפ סנעפיוה עטכידעג ןוא
 ַא ףיוא ןעלַאפעג ךָאנ ןענייז ייז רָאנ ,ןרעיומ יד ףיוא ןהײגוצפױרַא ןעדיא יד
 ,סענישַאמ יד ץוח זַא ְךָאנ טרפּב ,ןרעיומ יד ןיא גינייוועניא חטש ןעסיוועג
 ןוא סרעסישנעגיוּב עשיבַארַא לעיפ יד טיײּברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה
 | ,סרערעדיילש ןוא סרעפרַאװ-ןעזיּפש עלַא

 ןופ ךיז ןעגידייטרעפ רהעמ טנַאקעג טינ ןעדיא יד ןעּבָאה טציא םגה
 .עגפיונוצ טימ ןעציז ןעּבילּבעג טינ יז ןענייז ןעגעווטסעדנופ ,ּבָארַא ןעּביוז
 סע יװ ױזַא ,סעדנַאּב עניילק ןיא ןעלַאפסיױא טכַאמעג ןעּבָאה יז .דנעה עטגייל
 .סיוא ןוא רעכעד.ץוש יד רעטײּברַא יד ייּב ןעסײרּבָארַא ןעגעלפ ,רעּבױר ןעוט
 יד ןעּביירטרעפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןעגעלפ יײז זַא ןוא ,עטנעפָאװעּבמוא ןע'גרה
 ינוא ןוא לֵאװ םעד ןערעטשעצ ייז ןעגעלפ ,ןעגנוגיטסעפעב יד ייּב רעטײּברַא
 ,רעכעד ענעטכָאלפעג יד טימ םענייאניא סנעקלַאּב יד ןעדניצרעט

 .גָא יד ןיא גידלוש זַא ,טגיצרעּביא ךיז סוניסּפסַא טָאה ףוס-לּכ.ףוס
 זַא ױזַא ,םיקלח עכילטע ןיא טליײטעג זיא לַאװ רעד סָאװ ,סָאד זיא ןערהעװ
 ןעסייהעג רע טָאה רעבירעד ,ןעּפַאחנײרַא ךיז ןעדיא יד ןענָאק יז ןעשיווצ
 ַנייֵא יא םעדכרוד יװ תויה ןוא ,ןרעדנַא םוצ םענייא רעכעד-ץוש יד ןעקורוצ
 רעּבירעד ,אפוג ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ גנודניברעפ ַא ךיוא ןערָאװעג טלעטשעג
 ןערָאװעג טרעטשעג דנייפ יד ןופ ןעלַאפנָא יד אתהל ףיוא ןענייז

 ,ןעסקַאװעג זיא עּבמַאד יד יװ ,שוחּב ןהעז טנַאקעג ןעמ טָאה רעטציא ,0
 ,סמע'רוט.רעיומ יד ןופ ךיוה רעד וצ זיּב טכיירגרעד טַאהעג ןיוש טָאה יז זַא ןוא
 .נַא טינ טעװ רע ּבױא ,ןייז טעװ סע ךילרהעפעג יװ ,ןהעזעגנייַא ףסוי טָאה
 .םיונוצ רעּבירעד טָאה רע .טדָאטש יד ןעװעטַאר ֹוצ ידכּב ,ןעלטימ ןייק ןעמענ
 .ןרעיומ יד רעכעה ןעיוּבפיוא ןעסייהעג ייז טָאה ןוא רעטיײּברַא.יוּב יד ןעּבילקעג
 ןעטײּברַא וצ ךילגעממוא זיא סע זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה ?יז יװ יױזַא רָאב
 טרעלקעגוצ רע טָאה ,רענייטש ןוא ןעלייפ ןופ לעגָאה ןעגידנעטש םעד רעטנוא
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 ךעטײרּפשטױא ןוא רעקעלפ ןעּבָארגנייַא ןעסייהעג טָאה רע ;לעטימ ןעדנעגלָאפ
 יד ןופ רענייטש יד ידכּב ,ןעסקָא ןופ ןעלעפ ענעגױצעגּבָארַא שירֿפ ייז רעּביא
 ןופ ךיז ןעלָאז ןעלייפ יד ןוא ןעקעטש ייז ןיא ןעּביילּב ןעלָאז סענישַאמ-רעדיילש
 ףרוד ןעשעלסיוא ךיז ןעלָאז ןעטייש.ץלָאה עגידנענערּב יד ןוא ,ןעשטילגּבָארַא יז
 רעטניה .ןוט ןענָאק טינ ןעדָאש ןייק ןעלָאז ןוא ןעלעפ יד ןופ טײקסַאנ רעד
 הנּכס ןהָא ןעטיײּברַא טנָאקעג רעטיײּברַא.יוּב יד ןעּבָאה גנוקעדעּב רעגיזָאד רעד
 ךס ַא יז ףוא ןעוּבױא ,ןעלייא 20 ףיוא ןרעיומ יד ןעּביױהפױא ,טכַאנ יװ גָאט
 ,רעמיור יד ייּב זיא רעּבירעד .לַאװ ןעטסעפ ַא ןעלעטשנייַא ךָאנ ןוא סמערוט
 ןעלַאפעגּבַארַא קרַאטש ,טדָאטש ןיא ןיוש ןענייז ייז זַא ,טניימעג ןעּבָאה סָאװ
 ןוא טפַאשגולק ס'פסוי רעּביא ייס ןערָאװעג םמוּתשנ ןענייז יז ןוא ,טומ רעד
 ,עטרעגעלעּב יד ןופ טומ ן'רעּביא ייס

 רעגיזָאד רעד רעּביא סעּכ ןיא ןײרַא קרַאטש זיא רעּבָא סוניסּפסַא 1

 ןופ רעניױאװנייַא יד ןופ טייקטסײרד רעד רעּביא ןוא גנודניפרע . רעגיצנוק

 רעדיװ ןעּבָאה עטצעל יד סָאװ ,סָאד טרעגרעעג םהיא טָאה סרעדנוזעּב ,תּפדוי

 .גומעגפיוא ןענייז ייז לײװ ,רעמיור יד ןעגעק ןעלַאפסױא ןעכַאמ ןעּבױהעגנָא

 .יומ יד ןעיוּבוצפיוא ןעּבעגעגנייַא ךיז טָאה ייז סָאװ ,םעדכרוד ןערָאװעג טרעט
 .ולייטּבָא ענלעצנייא ןעשיווצ ןעגעלשעג ןעּביֹוהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעדיװ .ןרע

 ןעמ טגעלפ יײּברעד סָאװ ,תולזג םינימ עלַא ןופ ןעלַאפנַא עשירעּביור ,ןעג

 .עגעלעּב ןופ תופרש ,ןעּפַאה טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,גנידצלַא ןעמענטימ
 ,ןעגנוטכירנייַא.סגנור

 ןרעגעל ,ףמַאק םעד ןעלעטשוצּבָא ןעסָאלשעּב סוניסּפסַא טָאה טצעלוצ
 .עג טָאה רע .ןרעגנוהסיוא ךרוד ייז ןעמענוצנייַא ןוא טדָאטש רעד  רַאפ ךיז
 ,דָאנעג םהיא ייּב ןעטעּב ןעלעװ תּפדי ןופ רענױאװנייַא יד רעדָא זַא ,טנעכער
 ּביוא ,רעדָא ,ןעלטימ-סנעּבעל עגיטיונ עלַא ןעלהעפסיוא יז ייּב ןעלעװ סע זַא
 .מוא יז ןעלעװ ,ןעטסרעטיוא םוצ זיּב תונשקע רעייז ייּב ןעּביילּב ןעלעו יז
 א ןענָאק טעװ רע זַא ,טּפָאהעג רע טָאה לַאפ ןעדעי ןיא .רעגנוה ןופ ןעמוק
 .רַאפ ןעזָאל טעװ רע ןעװ ,ףמַאק ןיא יז טימ ןערעװ גיטרַאפ רעגנירג ךס
 "ענייז ףיוא ןעלַאפנָא רע טעװ טלָאמעד טשרע ןוא ,טייצ עסיוועג א ןהייגייב
 ,טימרעד טנעגונעגעּב טשרעוצ ךיז רע טָאה רעּבירעד .רענגעג עטכַאװשעגּבָא
 .ןײרַא טדָאטש ןיא ןערהיפ סָאװ ,ןעגעװ עלַא ןעכַאװעּב טזָאלעג טָאה רע סָאװ

 עטרעגעלעּב יד ןעּבָאה ,ץלַאז ץוח ,ןעלטימ:סנעּבעל עלַא ןוא האּובּת .2
 ןיא לייװ ,רעסַאװ ןיא קחֹוד ַא ןעװעג זיא רעּבָא רַאפרעד .רתֹוהְו יד טַאהעג
 ךיז טזמעג ןעּבָאה רענױאוװנייַא יד ןוא ,לַאװק ןייק ןעװעג טינ זיא טדָאטש
 צג ענעי ןיא זַא ,ךַאז ענעטלעז ַא זיא סע רָאנ .רעסַאװנעגער טימ ןעפלעהעּב
 .וקעגסיוא זיא גנורעגעלעּב יד יװ תויה ןוא .טייצ.רעמוז ןענעגער לָאז ןעדנעג
 קרַאטש תפדוי ןופ רענױאװניײַא יד ןענייז רעבירעד ,רעמוז םוא דָארג ןעמ
 סָאװ ,טשרָאד םעד ןעגעװ טכַארטעג ןעּבָאה ייז תעשּב ,ךיז ייּב ןעלַאפעגּבָארַא
 יו ױזַא ,ןעגָאלששגרעדינ ױזַא ןערָאװעג ןענייז ייז ןוא ,ןענַאטשעגרַאפ יז זיֹא
 שָאה ףסֹוי יװ תויה .ןעגנַאגעגסױא ןעצנַאגניא ןעװעג ןיוש טלָאװ רעסַאװ יד
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 עלַא ןופ גונעג טַאהעג טָאה טדָאטש יד סָאװ ,סָאד טכַארטעּב ןיא ןעמונעג

 ,ןעועג טכַאװשעגּבָא טינ זיא רענעמ יד ןופ טומ רעד סָאװ ןוא ןעלטימ.סנעּבעל

 ,סָאמ רעטמיטשעּב ַא ןיא רעסַאװ-.קנירט ןעלייטסיוא ןעסייהעג רע טָאה רעּבירעד

 סָאװ גנורעגעלעּב יד ןעהיצרעפ וצ רעמיור יד רַאּפ דייהרעטכירעגמוא ידכּכ

 רענױאװניײַא יד טכודעגפיוא ךיז טָאה טײקגידװערָאּפש ןימ ַאזַא רָאנ ,רעגנייל

 טנָאקעג טינ ןעּבָאה יז סָאװ ,סָאד .קחוד רע'תמא ןַא רעדייא ;רערעװש ךס ַא

 ,טשרָאד רעייז רהעמ ךָאנ טציירעצ טָאה ,טלָאװעג ךיז טָאה ייז לעיפיוו ,ןעקנירט

 .רעפ םייּב ןעטלַאהעג ןיױש ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,טצכעלעג ןעּבָאה יז ןוא

 .ןערעוו טכַאמש

 ,טסיאוועּבמוא ןעּבילּבעג טינ דנַאטשוצ רעגיזָאד רעד זיא רעמיור יד רָאנ

 נײיֵא יד יװ ,רעױמ רעד רעּבירַא ןהעזעג ייז ןעּבָאה לַאװ רעייז ןופ םורָאװ

 ןעמוקעּב ןוא טרָא ןעטמיטשעּב ַא ןיא ףיונוצ ךיז ןעּביילק טדָאטש ןופ רעניואוו

 ןוא ןעלייפ ערעייז טימ טליצעג יז ןעּבָאה ןיהַא טרָאד ,רעסַאװ ןעטסָאמעגוצ

 .ןעדיא ךס ַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ,טכַארּבעגמוא ןעבָאה

 ןעכיג ןיא רָאג זַא ,ןעפָאה טנָאקעג סוניסּפסַא טָאה עגַאל רעד יב 3

 יעד ןעלעװ עטרעגעלעּב יד ןוא ,ןערעװ טגידיילעגסיוא רעמינורּב יד ןעלעוו

 םהיא ייּב ןעמענוצּבָא ידכּב .טדָאטש יד ןעּבעגוצרעּביא ןעגנואווצעג ןייז טלָאמ

 ןעקנוטנייַא ןעשנעמ ענייז ןופ ךס א ןעסייהעג ףסוי טָאה ,גנונעּפָאה עגיזָאד יד

 רעיומ יד זַא ױזַא ,ןעלַאװ יד ףיוא ןעגנייהפיוא ןוא רעסַאװ ןיא רעדיילק ערעייז

 רעמיור יד ייּב טומ םעד ןעמונעגּבָא טָאה סָאד .רעסַאװ ןופ טפירטעג דלַאּב טָאה

 טול סָאװ ,ןעדיא יד זַא ,ןהעזעג ןעּבָאה ייז םורָאװ :ןעקָארשעגנָא ייז טָאה ןוא

 יםוא טפַאהנעסַאמ קעװַא רָאג סע ץרטּפ ,רעסַאװ סיוא ייז טלהעפ גנוניימ רטייז

 ןעלַאפ ןעזָאלעג רערהיפנָא.סגירק רעד ךיוא טָאה טלָאמעד .טשינמוא ןוא טסיז

 טָאה רעּבירעד ןוא ,יז ןרעגנוהסיוא ךרוד טדָאטש יד ןעמעגוצנייַא גנונעּפַאה יד

 ןעּבָאה ,ךיז טהייטשרעפ ,ףיורעד רָאנ .רהעװעג יד רַאּפ ןעמונעג רעדיװ ךיז רע

 ןײז שאימ טזומעג ךיז ןעּבָאה יז יװ ױזַא םורָאװ ; טרַאװעג רָאנ ןעדיא יד

 יז ןעּבָאה רעבירעד ,ןעּבעל םענעגייא רעייז ןוא טדָאטש יד ןעװעטַאר וצ ןופ

 .טשרָאד ןוא רעגנוה ןופ רעדייא ,ףמַאק ןיא ןעּברַאטש רעטעּב ךס ַא טלַאװעג

 ךָאנ טכַארטעגסױא ףסוי טָאה ,גנַאג ןעגיצנוק ןעגיוָאד םעד ץוח .14 |

 יד סָאװ ,לָאט ןעדליװ ַא ךרוד .ןעלטימ-סנעבעל ןעמוקעּב וצ ידכּב ,םענַײא

 טָאה סָאװ ןוא ןעּבעגעג טכַא רעגיצניװ םהיא ףיוא ןעּבָאה סנעטסָאּפ עכילדנייפ

 יד וצ ףעירּב טקישעג םיחולש ךרוד רֶע טָאה ,טייז:ברעמ ןיא ןענופעג- יז

 ַאֹוא ףוא ןוא ,ייז ןופ ףעירּב ןעמוקעּב ןוא טדָאטש רעד בלאהרעסיוא ןעדיא

 סָאװ ,ןעלטימ-סנעּבעל יד סָאמ רעכיײר ַא ןיא טֿפַאשרעּפ ךיז רע טָאה ןפוא

 זא ,ןעשנעמ ענייז ןעזיװעגנָא רע טָאה ייּברעד .טדָאטש ןיא .טלהעפעגסיוא טָאה

 םעד ןעקעדוצ ןוא ןעכַאװ יד יײּברַאפ ןעכירקייּברַאפ ךילנהייוועג ןעלָאז יז

 ,ןהעזרעד לָאמַא טכַאנייּב יז לָאז ןעטסָאּפ ַא ןעװ זַא ױזַא ,ןעלעפ טימ ןעקור

 ץנוק םעד טּפַאחַעג ןעכַאװ יד ןעּבָאה ףוס-לּכ-ףוס .טניה יו ןהעזסיוא יז ןעלָאז

 | .לָאט םעד טלעגנירעגמּורַא ןעּבָאה ןוא
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 רהעמ ןענַאק טינ טעװ טדָאטש יד זַא ,ןהעזעגנייַא ףסֹוי טָאה טציא 5
 רעסיורג ַא סע זיא ,רהיא ןיא ןעּביילב לָאז רע ּבױא ןוא ,ןעטלַאה ךיז גנַאל
 טימ ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה רעּבירעד .ןערעװ לוצינ טעװ רע יצ ,קפס
 יניײַא יד רָאנ .ןעפױלטנַא לָאז רע יצ ,םעד ןעגעװ ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא יד
 .עגמורַא םהיא ןעּבָאה ,ןערָאװעג רהָאװעג סָאד ןענייז תּפדוי ןופ רעניואוו
 ,ןעטימ ןיא ןעזָאל טינ יז לָאז רע ,םימחר ןעטעּבעג םהיא ןעּבָאה ןוא טלעגניר
 יד ךָאנ ויא רע .טלַאהנָא רעייז ייז ןעּבָאה ןײלַא םהיא ןיא רָאנ זַא דלַאגיװ
 טּביײלּב רע ןמז לֹּכ םורָאװ ;טדָאטש ןופ גנוטער רעד ףיוא גנונעּפָאה עטצעל
 .ײרַא ןעלָאז ייז ןעװ וליפא ןוא ,ןעפמעק דיירפ טימ עלַא יז ןעלעוו ,ךָאנ
 טינ סע טסַאּפ ןכּב .המחנ עגיצנייא רעייז רע זיא ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעלַאפ
 דניירפ עטוג ענייז ןעזָאלרעּפ ,אנוש ץ'רַאפ ןעפױלטנַא לָאז רע ,םהיא רַאפ
 זיא רע סָאװ ,ףיש רעד ןופ םערוטש ןופ ּבױהנָא םייּב ןעגנירּפשסױרַא ןוא
 טלָאװ טלָאמעד .גיהור ןעװעג זיא םי רעד תעשּב ,רהיא ןיא ןעטָארטעגנײרַא
 טלָאװ רעגייק םורָאװ ,טדָאטש רעד ןופ גנַאגרעטנוא רעד ןעוועג טע'מתח'עג
 ןעװעג טינ טלָאװס ּבױא ,דנייפ יד ןעגעק ןעטערטּוצסױרַא טגעװרעד טינ ךיז
 ,טומ םעד ןעּביוהעגפיוא ןעמעלַא ייּב טָאה סָאװ ,רעד

 רע זַא ,ןעקרעמ ייז טזָאלעג טינ רהעמ ףסוי טָאה לָאמטסנעד טניז 6
 רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע רָאנ ,טייקרעכיז רענעגייא ןייז ןעגעו טע'גאד
 ןעטלַאהסיוא ןעלעװ יז ּבױא .ןעגעװ הבוט רעייז ּבעילוצ זױלּב ןהײגקעװַא ליוו
 ןעגניירּב טדָאטש ןיא ןעּבילּב ןייז ייז טעװ ,טגָאזעג רע טָאה ,גנורעגעלעּב יד
 טסיזמוא רע טעװ ,ןעלַאפ טדָאטש יד טעװ רעּבָא רעמָאט ;ןעצונ ךס ןייק טינ
 ןע'בנגכרוד ךיז טעװ רע בוא ,טרהעקרעפ .ייז טימ ןעמוקמוא טשינמוא ןוא
 ַא ןוט יז גיניװסיוא ןופ טנָאקעג רע טלָאװ טלָאמעד ,רערעגעלעּב יד ךרוד
 יד ןעּבײלקפיונוצ ךילגעמ יװ ךיג יֹזַא רע טלָאװ טלָאמעד םורָאװ .תובוט ךס
 םעדכרֹוד ,טדָאטש רעד ןופ רעמיור יד ןעהיִצּבָא ןוא רעפרעד יד ןיא םילילג
 טימ ,ןיֵא טינ טהעז רע .ואװשרעדנַא ןעפַאש וצ ןעּבעג ייז טעװ רע סָאװ
 ךָאנ ןעלעװ רעמיױר יד .ןעּבײלּב ןייז ךרוד ןעצונ ןעגניירּב ייז רע ןָאק סָאװ
 קשח קרַאטש ןעּבָאה יז לײװ ,גנורעגעלעּב יד ןערהיפ טעּפמיא רהעמ טימ
 .עפָאלטנַא זיא רע זַא ,ןעסיורעד ךיז ןעלעװ ייז זַא רעּבָא .ןעּפַאח 'וצ .םהיא
 ײז ןעכלעװ טימ ,טעּפמיא רעייז ןערעװ רעכַאװש דנעטיידעּב טעװ ,ןערָאװעג
 | ,טדָאטש רעד ףיוא ןָא ןעלַאפ

 *ױאװניײַא יד ןעגייצרעּביא טנַאקעג טינ טרָאפ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ
 -עגמורַא רהעמ ךָאנ ךיז טָאה קלָאפ סָאד זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה רע רָאנ ,רענ
 .רעדניק עגידעגיוז טימ רעּבײװ ןוא טייל עטלַא ,ךעלגניא .םהיא םורַא ןעּבילק
 ןעּבָאה ,םהיא רַאפ ןייװעג טימ ןעפרָאװעגרעדינַא ךיז ןעּבָאה סמערַא יד ףיוא
 ,רעמָאי סיורג טימ םהיא ייּב ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה ןוא סיפ ענייז טּפַאחעגמורַא
 סָאד ןוא .לרוג רעיײז ייז טימ ךיז ןעלייט ןוא יז ייּב ןעּבײלּבפ לָאז רע זַא
 ןענוגרעפ טינ םהיא ןעּבצה ייז לייו ,רַאפרעד טינ ,רימ ךיז טכוד ,ןעװעג זיא
 .גנוטער רענעגייא רעייז ףיוא טּפָאהעג ךָאנ ןעּבָאה ייז לייוו רָאנ ,גנוטער ןייז
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 ךָאק סע זַא ,טניימעג יז ןעּכָאה ,ןץפסוי ךיז ייּב ךָאנ ןעּבָאה יז ןמז לֹּכ םורָאװ
 ,ןהעשעג טינ זייּב ןייק יז טימ

 ןעּבײלּב טעװ עסַאמ יד זַא ,טגייצרעּביא ןעװעג זיא ףסוי יװ תויה 7
 רע ּבױא רָאנ ,גיּביגכַאנ רַאפ ןעזײװסױרַא ךיז טעװ רע ןמז לֹּכ ,םינונחּת ייּב
 ןעטייּבמוא גנומיטש רהיא ךיז טעװ טלָאמעד ,ןַאלּפ ןייז ףיוא ןהייטשעּב טעװ

 .עּב רע טָאה רעּבירעד ,ןעלטימדלַאװעג םהיא ןעגעק ןעדנעװנָא טעװ יז ןוא
 זיא ןהיײגוצקעװַא גנַאלרעפ רעסייה ןייז זַא ,ךָאנ טרפּב ,ןעטרַאוװּוצּבָא ןעסָאלש
 .נעמ עגידרעמָאי יד ףיוא תונמחר ןַײז ךרוד ןערָאװעג טכַאװשעגּבָא דנעטיידעּב
 .עגַאל יד סָאװ ,שואי םינֹופ טומ ןטימ טנעפָאװעּב ךיז רע טָאה רעּבירעד .ןעש
 ךלַאּביװ ,טציא, :ןעפורעגטיוא טָאה ןוא ,טסילפעגנייַא םהיא טָאה טדָאטש ןופ
 יד ןעמוקעג זיא ,ךיז ןעװעטַאר וצ ףיוא גנונעפַאה םוש ןייק ָאטינ זיא סע
 טױט ץכרוד דובּכ ןעסיורג ַא ךיז ןעפױקוצנייַא ,ףמַאק םעד ןעּבױהוצנָא טייצ
 *!תורוד עגידנעמוק יד ייּב ךיז ןעגיבייארעפ וצ תורובג ךרוד ןוא

 .קרַאטש יד טימ : ןערהיפסיוא טזָאלעג דלַאּב רע טָאה רעטרעװ עגיזָאד יד
 עכילדנייפ יד ןעצירטעצ טָאה ,לַאפסױא ןַא ןעמונרעטנוא רע טָאה רעפמעק עטס
 טרעטשעצ טָאה ,רעמיור יד ןופ רעגַאל םוצ זיּב ןעגנורדעגכרוד זיא ,ןעטסָאּפרָאפ|
 ןעטלַאהעּב רעטיײּברַא-סגנוטסעפ יד ךיז ןעּבַָאה ייז רעטנוא סָאװ ,רעכעד יד
 רע זיא ןפוא םענעגיא ן'פיוא .ןעגנוגיטסעפעּב יד ןעדנוצעגרעטנוא טָאה ןוא
 געט עכילטע ךָאנ ךיוא ןוא גָאט ןעטירד םעד ןוא ןרעדנַא םעד ןעגנַאגעּב ךיז
 .טייקדימ ןופ ןמיס ַא וליפא ןעזיװעגסױרַא טינ רע טָאה ייּברעד ןוא ,טכעג ןוא

 ,ןעדָאש סיורג ןעטילעג רעמיור יד ןעּבָאה ןעלַאפסױא עגיזָאד יד ךרוד .8
 יד רָאנ יװ רעּבָא ;טמעשעג ךיז יז ןעּבָאה ןעדיא יד רַאפ ןעפיולטנַא וצ
 תמחמ ןעגָאױצכַאנ רעװש ןעװעג ייז זיא ,ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה רענגעג
 טנַאקעג ןעדיא יד ןעּבָאה ױזַא .גייצעג.סגירק ערעיײז ןופ טייקרעוש רעד
 ןָאטעגנָא ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ,טדָאטש ןיא ןעהיצקירוצ ךיז לָאמ סכילטיא
 ןעטילעג טינרָאג יז ןעּבָאה ןײלַא ןוא ,ןעדָאש רעמיור יד

 ןעדיימוצסיוא עטנעפָאװעּברעװש יד ןעסייהעג סוניסּפסא טָאה רעּבירעד
 טימ געלשעג ַא ןיא ןעוָאלוצנײרַא טינ ךיז ןוא ןעדיא יד ןופ ןעלַאפנָא יד
 רעגיטומ טינ טכַאמ ךַאז ןייק םורָאװ ;טױט םעד ןעכוז סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא
 ןופ ןעדיא יד .ןופ ץיה.ספמַאק יד ךיז טעװ ,סנעגירעּביא ,שואי רעד רעדייא
 טקנוּפ ,לעיצ רעד ןעלהעפ רהיא טעװ סע זַא דלַאּביװ ,ןעלהיקּבָא ןילַא ךיז
 ,לַאירעטַאמנערּב םהיא טלהעפ סע תעשּב ,רעייפ רעד סיֹוא טהיג סע יװ ױזַא
 םוצ געװ ןרעכיז םעד רָאנ ןעּבײלקוצסױא רעמיר יד רַאפ סע טסַאּפ ךיוא
 .עּבָארע ןַא רָאנ ,סגנוגידיטרעפ ןיק טינ ךָאד ןערהיפ ייז םורָאװ ,ןוחצנ
 ,גירק-סגנור

 ךעּבײירטוצקירוצ עּבַאגפױא יד ןעבעגעגרעּביא רע טָאה ןָא טציא ןופ
 יילש עשיריס יד ךיוא ןוא סרעסישנעגיוּב עשיּכַארַא יד וצ בור'ס ןעדיא יד
 .ךצבילּבעג ןענייז סענישַאמ.רעדיילש עלַא ךיוא רָאנ ,סרעֿפרַאװניײטש ןוא סרערעד
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 טינ ןעהיצקירוצ טזומעג ךיז בור יּפ.לע ןעדיא יד ןעּבָאה ייז ןופ ןוא ,גיטעט

 עגיזָאד יד וצ רעטנעהענ ןעמוקוצ לָאמַא רעּבָא ןעגעלפ ייז ןעו .רהעװנָא

 עגסױרַא ןענייז ןוא רעמיור יד תורצ ןוטנָא ייז ןעגעלפ טלָאמעד ,סענישַאמ
 עריײב ףיוא ןעגעלפ ייּברעד .טױט םוצ גנוטכַארעפ רע'תמא ןַא טימ ןעטָארט

 ןענייז סָאװ ,יד ןופ טרָא ן'פיוא ןעשנעמ עשירפ ןעטערטסױרַא גידנעטש םידדצ
 | ,ףמַאק םוצ גיהייפמוא ןערָאװעג טכַאמעג

 ןעלַאפסיוא יד ןוא ,טייצ עגנַאל ַאזַא טרעיודעג טָאה סָאד יװ תויה .9

 .סױא טעמּכ ץסוניסּפסַא טנָאקעג סע טָאה רעּבירעד ,לעיפ ױזַא ןעוועג ןענייז

 ןעסָאלשעּב רע טָאה רעּבירעד .רעטרעגעלעּב רעד זיא אפוג רע זַא ,ןעטכוד

 . ינעהענרעד ךיז ןעּבָאה ןעלַאװ יד לייוו .קָאּב.םערוטש םעד ןעגניירּב ןעזָאל וצ

 | | .ןרעיומ יד וצ טרעט

 ךילנהע זיא .סָאװ ,ןעקלַאּב רעסיורג גיד'ארומ ַא זיא קָאּב.םערוטש רעד

 ןעגָאלשעּב רע זיא ץיּפש ןעטשרעדָאפ ןייז ףיוא ;ףיש ַא ןופ םיױּבטסַאמ ַא ףיוא

 .רעד ןוא ,ןַארַאּב ַא ןופ ּפָאק ַא ןופ םרָאפ יד טָאה סָאװ ,ןעזייא ןעּבָארג ַא טימ

 .טימ ןעדנוּבעגנָא רע טגנייה ןעטימ ןיא .ןעמָאנ ןייז ךיוא רע טגָארט ןופ

 ןופ טגיטסעפעּב זיא סָאװ ,ןעקלַאּב ןעלַאטנָאזירָאה ןרעדנַא ןַא ףיוא קירטש

 ןעגיוצעג רע טרעװ ןעשנעמ ךס ַא ןופ .רעקעלפ עּבָארג ףיוא ןעטייז עדייּב

 ךָאנ ןעסיוטשעג טפַארק רעטגינייארעפ טימ רעדיוװ ךָאנרעד ,ןוא רעטניהַא ףיוא

 ןייז ףיוא טפעהעּב זיא סָאװ ,ןעזייא ץטימ רע טּפַאלק טלָאמעד ןוא -- ,טנערָאפ

 ,רעױמ עקיד ַאזַא ,םערוט רעטסעפ ַאזַא ָאטינ זיאס .ןרעיױמ יד ףיוא ,ץיּפש

 רעּביא יז ט'רזח ןעמ זַא רָאנ ,ּפעלק עטשרע יד סא ןעטלַאה יײז םגה סָאװ

 ןעלַאפנייַא ייז ןעזומ ,שיגרענע

 .ײּב טבורּפעג רערהיפ.סגירק רעשימיור רעד טָאה גייצעג םעד טימ טָא

 יד ןעמעננייֵא רעכיג סָאו טלָאװעג טָאה רע .טדָאטש ןופ ןרעיומ יד ןעמוקוצ

 ערעגניל ַא טלָאװ ןעדיא יד ןופ טייקגידווערהיר רעד ייּב םורָאװ ,טדָאטש

 ןענַאטשעג רעמיור יד ןענייז :גיטייצכיילג .ןעדָאש רָאנ ןַאטעגנָא םהיא גנורעגעלעּב

 ידכּב ,סענישַאמפרָאװ עגירעּביא יד טימ ןוא ןעטלוּפַאטַאק יד טימ טײרגעגנָא

 ןרעיומ יד ןופ טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ןעטלָאװ סָאװ ,עגינעי יד ףיוא .ןעטיש וצ

 יד טדָאטש רעד וצ טרהיפעגוצ רעטנעהענ סָאװ יז ןעּבָאה ךיוא ןוא ,ּבָארַא

 טינ רענײק טָאה תונכה עגיזָאד יד תמחמ .סרערעדִיילש יד ןוא סרעסישנעגיוּב

 לײטַא ןעּבָאה טלָאמעד ןוא .ןרעױמ יד ףיוא ןעגײטשוצפורַא ךיז טגעוורעד

 ןעװעג זיא סָאװ ,קָאּב.םערוטש םעד ןעּפעלש וצ טכַארּבעג ןעטַאדלָאס יד ןופ

 טימ טקעדעּב ךָאנ ןעּבױא ןופ ןוא םַאצ םענעטכָאלּפעג ַא ןופ טלעגנירעגמורַא

 םייּב ןיוש .אפוג ןישַאמ יד ךיוא ןוא ןעשנעמ יד ןעצישעּב וצ ידכּב ,ןעלעפ

 יָאה טייצ רעכיילג וצ ןוא ,ןערָאװעג טרעטיצרעד רעומ יד זיא סיוטש ןעטשרע

 טלָאװ טדָאטש יד יװ ױזַא ,יירשעג ןעסורג ַא ןעּביוהעגפיוא עטרעגעלעּב יד ןעּב

 | ן .ןעמונעגנַײַא ןעויעג ןיוש

 ףיוא ץלַא ןעסיוטשעג ןעּבָאה רעמיור יד זַא ,ןהעזרעד טָאה ףסוי זַא 0

 ןעוועג ןיוש זיא עטצעל יד זַא ןוא רעיױמ ,םינופ לעטש רעגיּבלעזרעד ןוא ןייא |
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 ןעכַאװשוצּבָא ױזַא יװ ,לעטימ ַא טכַארטעגסוא רע טָאה ,ןעלַאפ םוצ טנעהָאג

 קעז ןעליפנָא ןעשנעמ ענייז ןעסייהעג טָאה רע .ןישַאמ רעד ןופ טפַארק יד

 ףױא סָאװ ,לעטש רעד ףױא לָאמ סכילטיא יז ןעזָאלּבָארַא ןוא יורטש טימ

 .מוא טכַאמעג ןערעװ לָאז גנוטכיר ןייז ידכּב ,קָאּב.םערוטש רעד ךיז טליצ רהיא

 טעטיציטסַאלע רעד ךרוד .טכַאװשעגּבָא ןערעװ ןעלָאז ןעסיוטש ענייז ןוא ,רעכיז

 רהעװנָא רעסיורג ַא ןעמוקעגסױרַא םעדכרוד זיא רעמיור יד רַאפ .קעז יד ןופ

 יד ןעזָאלּבָארַא גידנעטש רעױמ רעד ןופ ןעגעלפ ןעדיא יד םורָאװ ,טייצ ןיא

 ַאזַא ףױא ךיז ןעּבָאה יז ןוא ,טליצעג טָאה ןישַאמ יד ןיהואו ,טרָאד קעז

 רעגיצניװ טַאהעג טָאה רעױמ יד זַא ,ױזַא ןעסיוטש יד ןעגעק טגידייטרעפ ןפוא

 | : .ּפעלק יד רעטנוא ןעדייל וצ

 ןעדניּבוצנָא ,האצמה רעד ;ףיוא ןעלַאפעג רעמיור יד ןענייז ףוס-לּכ-ףוס

 ןעדײנשוצּבָא טימרעד ןוא ,רעקעלפ עגנַאל ףיוא סרעסעמ-דיינש טנערַאפ ןֹופ

 ,ןעקריוו טנָאקעג יינ סָאד ןופ קָאּב-םערוטש רעד טָאה ןפוא ַאזַא ףױא .קעז יד

 .ױהעגנָא רעּבירעד יז טָאה ,טיּבעג שירפ ןעװעג זיא רעמ יד יװ תויה ןוא

 ךיז ןעמונעג ןעשנעמ ענייז ןוא ףסוי ןעּבָאה טלָאמעד .ךיז ןעלקַאש וצ ןעּב

 ןעּבילקעגפיונוצ ןעּבָאה ייז .רעייפ ן'רַאפ :לעטימ-סגנוגידייטרעפ רעדנַא ןַא רַאפ

 ןעּבָאה ,ןעמוקעּב טנַאקעג ןעּבָאה יז לעיפיו ,רענעּפש ןוא ןעגייווצ ענעקורט

 ,סענישַאמ יד ןעדנוצעגרעטנוא ןוא ןעגנולײטּבָא יירד ןיא לַאפסיױא ןַא טכַאמעג

 .סױרַא ןעּבָאה עטצעל יד .רעמיור יד ןופ רעקעלפ יד ןוא רעכעד-ץוש יד

 יד ןופ טייקטסיירד יד לײװ לייט םוצ ,דנַאטשרעדיװ ןעכַאװש ַא רָאנ ןעזיוועג

 רעייפ רעד לײװ לייט םוצ ,םילּכ יד ןופ טכַארּבעגסױרַא ייז טָאה עטרעגעלעּב

 .ייטרעפ רעד וצ ןעטערטוצ טנָאקעג ןעּבָאה ייז רעדייא ,טײרּפשרעפ ךיז טָאה

 .עווש ןוא ןעּפ ,עלָאמס טימ גנודניּברעפ ןיא ץלָאה ענעקורט יד םורָאװ .גנוגיד

 זַא ױזַא ,ץילּב ַא ןופ טַײקכיג רעד טימ רעייפ םעד טיירּפשרעפ ןעּבָאה לעּב

 סָאװ ,רעמיור יד ןופ םינינּב עלַא ׁשַא וצ ןערָאװעג ןענייז טייצ העש ןייא ןיא

 - .טלעטשעגנייַא הימ לעיפ ױזַא טימ ןעּבָאה ייז

 ןעמָאנ ןץטימ דיא ַא טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה טייהנעגעלעג רעד ייּב 1

 ,ןפוא ןעדנעצנעלג ַא ףיוא ,לילג ןיא בעצ ןופ רעגיטריּבעג ַא ,אימס ןּב רזעלא

 ."מוא ןַא ןעּביױהעגפיוא טָאה רע .םלוע ןורּכל ןעלעטשוצקעװַא יאדּכ זיא סָאװ

 רעימ רעד ןופ טרעדײלשעגּבָארַא םהיא טָאה ןוא ןייטש ןעסיורג רעייהעג

 רעד ייּב טּפַאלקעגּבָארַא טָאה רע זַא ,טּפַארק ַאזַא טימ קָאּב-םערוטש ן'פיוא

 יד ןעטימ ןיא ןײרַא זיא ,ןעגנורּפשעגּבַארַא רע זיא ךָאנרעד .ּפָאק םעד ןישַאמ

 ןייק רַאפ גידנעּבָאה ארומ טינ ,ןוא ןַארַאּב ןופ ּפָאק םעד טּפַאחעג טָאה ,דנייפ -

 עלַא ןעּבָאה טלָאמעד .רעױמ רעד ףיוא ןעגָארטעגּפױרַא םהיא רע טָאה ,ךַאז

 רע יװ ױזַא ןוא ,סנעגיוּב ערעייז ןופ םהיא ףיוא ןעליצ' וצ ןעּבױהעגנָא דנייפ

 .עג ןערָאװעג רע זיא רעּבירעד ,רעצנַאּפ ןייק ןופ ןעװעג טצישעג טינ זיא

 ףױרַא זיא ןוא טכַאעג טינ ףױרעד טָאה רע רָאנ .ןעלייפ ףניפ ןנפ ןעפָארט
 .םיוא סנעמעלַא ןעגיוצעגוצ הרובג ןייז תמחמ טָאה רע ואוו ,רעיומ רעד ףיֹוא
 רעד ןופ ןעלַאּפעגּבָארַא רֶע זיא ףיורעד ךיילג רעּבָא .ךיז ףיוא טײקמַאזקרעמ
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 .ןעדנואוו ענייז ןופ גידנעמירק ךיז ,ןַארַאּב ם'נופ ּפָאק ן'טימ םענייאניא רעיומ
 עדייּב טייקשידלעה רעייז ךרוד טנעכייצעגסױא ךיז ןעּבָאה ,םהיא ץוח

 ןעגעק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה ייז .םילילג ךיֹוא ,סוּפיליפ ןֹוא אריטנ רעדירּב
 טימ יײז ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז ןוא ןָאיגעל ןעטנהעצ ם'נופ ןעטַאדלָאס יד
 ךעּבירטרעפ ןוא ןעהייר ערעייז ןעכָארּבעגכרוד ןעּבָאה יז זַא ,סעּפמיא ַאזַא
 .געװ ןיא ןעמוקעג רָאנ יז זיא סע רעװ ,ןעמעלַא ךיז רַאפ

 .בעמ עגירעּביא יד ןופ שארּב ףסוי ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה יז ךָאנ 2
 .ַאמ יד ןעדנוצעגרעטנוא טָאה ןוא ןעטײש-ץלָאה עגידנעגערּב ךס ַא טימ ןעש
 ןוא ןעטפניפ ם'נופ רעקעלפ יד ןוא ןעמַאצ ענעטכָאלפעג יד ךיוא ןוא סעגיש
 / ףעגינלעזרעד ןיא ;ןעטערטּבָא טזומעג ןעּבָאה סָאװ ,ןָאיגעל ןעטנהעצ ם'נֹופ
 ,לַא"רעטַאמ-יוּב ןעצנַאג םעד ןוא גייצעג יד ןעּברַאדרעפ דניוושעג ערעדנַא ןעּבָאה טייצ

 םעד טלעטשעגפיוא רעדיװ רעמיױר יד ןעּבָאה דנעבָא ןעגעק טשרע
 ,רעיומ ןופ לעטש רענעי ןעגעק ןעקריװ טזָאלעג םהיא ןעּבָאה ןוא קָאּב.םערוטש
 רענייא זַא ,טריסַאּפ סע טָאה ָאד .טגידעשעּב ןעװעג רעהירפ ןיוש זיא סָאװ
 ,סופ ןיא ן'סוניסּפסַא ןעפָארטעג טָאה רעױמ רעד ןופ רעגידייטרעפ יד ןופ
 טָאה דנַאטשּבָא ןעסיורג םעד רעּביא םורָאװ ,גנירג ןעוועג תמא זיא דנואוו יד
 רעמיור יד טָאה ןעגעװטסעדנופ ;טּפַארק ןייז ןערהָאװעגנָא טַאהעג לייפ רעד
 . ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד יװ ױזַא .קערש עגיד ארומ ַא טּפַאחעגנָא
 ,טולּב יד גידנעהעזרעד ,ןערָאװעג גיהורמוא ןענייז , רערהיּפנָא ןעּבענ טרַאה
 טיירּפשרעפ עגר ןייא ןיא גנודנואוורעפ ןייז ןעגעװ הרושּב יד טָאה רעּבירעד
 גנורעגעלעּב יד ןעפרָאװעג טָאה לייט רעטסערג רעד .לייח ןעצנַאג ן'רעּביא ךיז
 ,גנוגערפיוא ןוא קערש טימ לופ ,רערהיפ.סגירק םעד טלעגנירעגמורַא טָאה ןוא
 רע ןוא ,רעטָאפ ןייז רעּביא גרָאז סע'סוטיט ןעוועג זיא ןעמעלַא ןופ רעסערג
 ,נָאק ןעװעג זיא םהיא ייּב םינּפ ןפיוא יװ תויה ןוא ,ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא
 יד ןעּפַאחנָא טזומעג טָאה רעּבירעד ,גנוגערפיוא ןוא טײקנעקָארשעצ ןייז גיט
 .ןיא ןָאטעגוצ ןעװעג ןענייז ייז לייוו ,טייקנעגָאלשרעדינ עסיורג ַא ןעטַאדלָאס
 טגיהורעּב רעטָאפ רעד טָאה גנירג רָאנ .רערהיפ רעייז וצ טפַאשּבעיל רעסיורג
 .מוא רעד ֹוצ ףוס ַא טכַאמעג ךיוא רע טָאה טימרעד ןוא ןהוו ןעטגרָאזעּב םעד
 טָאה ןוא גָאטהיײװ ןייז ךיז ןיא טקיטשעגנייַא טָאה רע ,לייח ם'נופ טייקגיהור
 ןעקָארשרעד ןעװעג זיא סע רעו ,ןעמעלַא ךיז ןעזײװעּב וצ טסיילפעג ךיז
 .עגרעטנוא טָאמ רערעסערג ַא ןיא ךָאנ רע טָאה םעדכרוד ןוא ,םהיא רעּביא
 טלָאװעג טָאה רעכילטיא םורָאװ .ןעדיא יד ןעגעק ףמַאק םוצ קשח םעד טמירַאװ
 זַא ,טכַאלש ןיא רעטשרעדָאפ רעד ןייז ןוא רערהיפ ן'רַאפ ןעמענ המקנ טציא
 םעד רענייא גידנרעטנומפיוא ,רעױמ רעד ןעגעק טמערוטשעג רעדיװ יז ןעּבָאה
 יו ,ןעפורוצ ךרוד ןרעדנַא

 ןעלַאפעג ןרעדנַא ץ'כָאנ רענייא טציא ןענייז ןעשנעמ ס'פסוי םגה 3
 .ָשג טינ ךיִז יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעטסילַאּב ןוא ןעטלוּפַאטַאק יד ךרוד
 .שגידנענערּב ןעפרָאװעג ןעּבָאה ייז ,אּברדַא ,רָאנ ,רעיומ ןופ ןעּביירטרעפ טזָאל
 .םורַא טײּברַאעג ןעגַאה סָאװ ,יד ןעגעק רענייטש ןוא סנעזייַא ,ץלָאה ןעטייש|
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 ןָאטעגפױא רָאנ .רעכעד ענעטכַאלפעג יד ךרוד טציטשעג ,קַאּב.םערוטש םעד
 .עגנַא יז ןעּבַאה רעּבָא ןײלַא .גיצניו רהייז רעדָא טיג טשינרָאג ייז ןעּבָאה
 דנייפ יד ,ןהעזעג טינ דנייפ יד ןעּבָאה ייז םורָאװ ,ןעשנעמ ךס ַא ןערהָאװ
 ץלַאה ןעטייש עגידנענערּב יד ךרוד ןעטכיולעּב .ןהעזעג ַאי יז ןעּבָאה .רעּבָא
 ןעכילטייד ַא רעמיור יד טלעטשעגרַאפ ייז ןעּבַאה ,דנעה ענעגייא ערעייז ןיא
 .יטש יד ןעגעק ןעציש טנָאקעג טינ ךיז ןעּבָאה ןוא ,גָאט-ייּב יװ טקנוּפ ,ליצ
 יז לייװ ,ןעסַאשעג יז ףױא ןעּבָאה סענישַאמ יד סָאװ ,ןעלייפ יד ןוא רענ
 .נעסַאמ יײז ןענייז ֹזַא ןהעז טנָאקעג טינ סענישַאמ יד סנעטייוו ןופ ןעּבַאה
 ןוא סענישַאמ.רעדיילש יד ןופ טפַארק רעד ךרוד ןערָאװעג טע'גרה'רעד זייוו
 סָאװ ,רענייטש עסיורג יד ןעּבָאה טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא ןוא ,ןעטלופַאטַאק
 עצנַאג ןעכָארּבעגּבָא טפַארק רעגיד'ארומ טימ ,ןערָאװעג טרעדיײלשעג ןענייז
 .סמערוט יד ןופ ןעלקניװ יד ןעכָארּבעגניא ןוא רעיומ רעד ןופ רעקיטש

 טינ לָאז יז זַא ,גונעג קרַאטש טינ זיא טיילסגירק ןופ גנולײטּבַא ןייק
 סיירג ןוא טפַארק רעד ךרוד ןעשנעמ ןעטצעל םוצ זיּב ןעפרָאװעגרעדינַא ןערעוו
 ןַאק רעניטש עטרעדײלשעג עגיזָאד יד ןופ טּפַארק יד .ןייטש ןימ ַאזַא ןופ
 טענייא ייּב ,טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא ןעשינעהעשעג עכילטע ןופ ןהעזסױרַא ןעמ
 *עג ןעסירעגּבָא זיא ,רעיומ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ס'פסוי ןופ
 ףיױא ןערָאװעג טרעדײלשעגקעװַא זיא ןעּברַאש רעד ןוא ,ּפָאק רעד ןערָאװ
 סָאװ ,יורפ עגידעגָארט ַא ןעניגעּב זיא רעטייװ .סעידַאטס יירד ןופ ךלהמ ַא
 דניק רהיא ןוא ,ךיֹוּב ןיא ןערָאװעג ןעפַארטעג ,ּבוטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 סיורג ױזַא :עידַאטס רעּבלַאה ַא ןופ ךלהמ ַא ףיוא ןערָאװעג ןעפרָאװעגּבָא זיא
 ,עטסילַאּב רעד ןופ טפַארק יד ןעװעג זיא

 נָא ןעּבַאה סענישַאמ יד סָאװ ,שער רעד ןעװעג זיא רעכילקערש ךָאנ
 זיא ןרעדנַא ץכַאנ רעטיוט ןייא .ןעלייפ יד ןופ ןעמושז רעד ןוא ,טכַאמעג
 יד ןעּבָאה גינייוועניא ;ּפַאלק ןעגידעכליה ַא טימ רעיומ רעד ןופ ןעלַאפעגּבַארַא
 .רעד ךיז ןעּבַאה גינייווסיוא ןופ ; יירשעג ןעגיד'ארומ ַא ןעּביוהעגפיוא רעּבײװ
 טָאה סע ואװ ,לעטש רעד ףיוא .םיססֹוג יד ןופ ןעצכערק יד טשימעגסיוא טימ
 רעּביא ןוא ,טולּב ןופ טפירטעג רעיומ עצנַאג יד טָאה ,ףמַאק רעד טעװעדליװעג
 .רחיא ףיוא ןרעטעלקפרַא טנָאקעג ןעמ טָאה סרעּפרעק עטיוט ןופ גרעּב יד
 ױרַא יד ןופ לוק:רעדיװ םעד ךרוד שער רעד ןערָאװעג זיא רעגיד'מיואמ ךָאנ
 טָאה סָאװ ,ךַאז ןײק טלהעפעגסיוא טינ טָאה טכַאנ רענעי ןיא ;גרעּב עגימ
 ןופ רעגידיטרעפ ךס ַא .רעיױא ץ'רַאפ ןוא גיוא ץ'רַאפ ךילקערש ןייז טנַאקעג
 ןעגײז ךס ַא ןעדלעה ןופ טױט םעד טימ ןעּברָאטשעג} טלָאמעד ןענייז תּפדוי
 ,ןערָאװעג טעדנואוורעפ ךיוא

 -ףֹוס רעיומ יד טָאה (1 רומשמ ןעגידנעהירפרעד םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 רעמיור יד ײּב זיא (הירפרעד ןיא רעגײזַא 6 זיּב דנעבָא ןיא רעגײזַא 6 ןופ) טכַאנ יד 6

 ףיז ןעּבָאה רומשמ ןעכילטיא .העש 3 וצ ,םירומשמ רעדָא ,םיקלח 4 ןיא טלײטעגנײא ןעוועג

 רעגידנעהירפרטד, רעטנוא .ךַאװ רעד ףיוא ןהייטש טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעטיּבעג

 ,רומשמ-טכאנ ןעטצעל םעד ןהייטשרעפ ןעמ ףרַאדעב "רומשמ
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 .םיוא ןהָא טיײּברַאעג ןעּבָאה סָאװ ,סענישַאמ יד ןעּבעגעגכָאנ לעסיּב ַא ףוס.לּכ
 .םערוטש ערעייז ןעלעטשקעװַא טנָאקעג ןעּבָאה רעמיור יד רעדייא רָאנ .רעה
 .עּב קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ס'פסוי ןֹופ לייט ַא ןעּבָאה ,סרעטייל
 ןופ קיטש םענעלַאפעגנייֵא םעד ןעגעק לַאװ םעיינ ַא טיוּבעגסױא , טרעצנַאּפ
 ,רעיומ

  םערוטש םוצ לייח ןייז ןעּבילקעגפיונוצ סוניסּפסַא טָאה ןעגרָאמ ןעגעק 4
 ףיא טײצ עצרוק ַא ןעיַאלעג םהיא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טדָאטש רעד ףיוא |

 טָאה לֹּכ םדוק יװ תויה ןוא .טכַאנײּפ עינַאװערָאה רעד ןופ ךיז ןעהורוצסיוא
 יז ןופ רעגידייטרעפ יז ןעּבײרטרעפ וצ יװַא יװ ,םעד ןעגעװ טכַארטעג רע
 עטסגיטומ ענייז ןעסייהעג רע טָאה רעּבירעד ,רעומ ןופ ןעלייט ענעלַאפעגנייַא
 .סיוא ןוא סופ ץזיּב ּפָאק ןופ ךיז ןענעפָאװעּב ,דרעפ יד ןופ ןהײגּבָארַא רעטייר
 ןעויּפש יד טימ סעיניל יירד ןיא רעױמ קיטש ןעטרעטשעצ ן'רַאפ ךיז ןעלעטש|
 ,טלעטשעגפיוא ןערעװ ןעלעוו סרעטייל.םערוטש יד רָאנ יװ זַא ידכּב ,סיוארָאפ
 .סיוא ךיז טָאה ייז רעטניה ,טדָאטש ןיא ןעגנירדנײרַא עטשרע יד ייז ןעלָאז
 ןיא ןעּכָאה רעטייר עגירעּביא יד ןוא ,קלָאפסופ ם'נופ רעטנעצ רעד טלעטשעגה

 וצ טינ ידכּב ,ןרעיומ יד עזַאּפ גרַאּב םעד ןעטירעגמורַא טייצ רעגיּבלעזרעד
 .םערוטש םעד תעשּב דיײהרענעטלַאהעּב ןעפולטנַא עטרעגעלעּב יד ןעזָאלרעד
 ףיוא ןעלעטשסיוא טזָאלעג רע טָאה סנעטסָאּפ ןופ טייק רעגױָאד ועד רעטניה
 טיירג ןעטלַאה ֹוצ ךיז להעפעּב ץטימ סרעטישנעגיוּב יד חטש ןעגיּבלעזמעד
 יד ייַּב ןעטײּברַא סָאװ ,ןעשנעמ יִד ןוא סרערעדיילש יד ךיוא ,ןעסיש םוצ
 .יײט עצנַאג יד וצ סרעטייל טימ טקישעג רע טָאה .ערעדנַא .סענישַאמרע ךיילש
 ןערעװ לָאז עטרעגעלעב יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ידכּב ,ועױמ ןופ ןעל
 ןעלעו יז סָאװ םעדכרוד ,רעיומ ןופ לייט םענעכָארּבעגניַא ם'נופ- טדנעװעגּבָא
 .עגּבָא טפרַאדעג ןעּבָאה עגירעּביא יד .ןעשנעמ עגיזָאד יד ןעּבײרטוצּבָא ןעכוז
 ןעגנירדוצנײרַא טכַארטעג ןעּבָאה רעמיור יד ואוו ,טרָא ם'נופ ןערעװ ןעּבירט
 ,ןעלייפ ןופ לעגָאה ַא ךרוד

 / רע טָאה רעּבירעד ,ןַאלּפ םעד ןענַאטשרעּפ דלַאּב טָאה ףסוי רָאנ 5
 .עג ץנַאג יד ףױא טײל עטלַא יד ןוא עטרעטַאמעגסױא יד טלעטשעגקעװַא
 זייּב ןייק יז טימ טעוֶו ָאד זַא ,ךיז גידנענעכעוסיוא ,רעיומ ןופ ןעלייט ענעּבילּב
 ,רע טָאה רעױמ ןופ לייט םענעכָארּבעגניַא םעד ןופ טייװ טינ .ןהעשעג טינ
 ןוא ןעשנעמ ענייז ןופ ןעגנולײטּצָא עטסקרַאטש יד טלעטשעגקעװַא ,טרהעקרעפ
 ןעשיווצ טרָא ןעגיד'נּכוסמ עמַאס בעד סָאװ ,טייל.סגירק סקעז וצ ייז ןופ שארּב
 ערעייז ןעּפָאטשרעפ ןעלָאז ייז ,ןעסייהעג יז טָאה רע .ןעמונרעפ אפוג רע טָאה יז
 ןערעװ טינ ןעלָאז יז ידכּב .ןענָאיגעל יד ןוֿפ יירשעג-סגירק םעד ןעגעק ןרעיוא
 רע טָאה ,ןעלייפ עסַאמ רעד ןעגעק ןעציש וצ ךיז ידכּב ןוא ,ןעקָארשעגרעּביא
 רעּביא ןעדליש ערעייז ןעטלַאה ןוא הינק יד ףיוא ןעזָאלּבָארַא ךיז ןעסייהעג יז
 .ישנעגיוּב יד ןענַאװ זיּב ,ןעהיצקירוצ לעסיּב א ךיז ייז ןעלָאז ךיוא .ּפעק יד
 רעּבַא רַאנ יװ .ךעלטייב-ןעלייפ ערעייז טגידיילעגסיוא ןעּבָאה ןעלעוו סרעס
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 זָאלַא ךיז ייז ןעלָאז טלָאמעד ,ןעקירּבםערוטש יד ןעפרַאװ טעװ אנוש רעד
 .ייבעג םענעגײא רעיז ףױא רעמיור יד ףיוא ןעלַאפנָא ןוא ןעגעקטנַא ןֹוט
 רַאנ ,טדָאטשנערַאּבעג ןייז ןעצישעּב וצ ידכּב טינ ןעפמעק ףרַאדעּב רעכילטיא
 רעטיײװ .גנַאגרעטנוא רהיא רַאּפ ךיז ןייז םקונ ןיוש ןעלעװ טלָאװ רע יװ ױזַא
 .מוא דלַאּב ןעלעװ דנייפ יד יזַא יװ ,ןעניז ןיא ןעבָאה גידנעטש יז ןעלָאז
 ןעלַאז םעד תמחמ ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןעליוקסיוא ,טייל עטלַא ןעגניירּב
 עניזַאד יד ןוטּבַא ןעלעװ סָאװ ,יד וצ סעּכ רעיז ןעזָאלסיוא טציא ןיוש יז
 חצר.ישעמ

 ןעגנולײטּכָאטּפױה עדייּב טלעטשעגסיוא ףסוי טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא 6
 סָאד ,טדָאטש ןופ רעניױאוונייַא ענעמונרעפ;טינ יד זַא רעּבָא .ןעשנעמ ענייז ןופ
 .עגמורַא זיא טדַאטש יד זַא ןהעזרעד ןעּבָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד טסייה
 טָאװ טייצ רעד ןיא ,טיילסגירק ןופ לעטרַאג ןעגיכַאפ-יירד ַא טימ יװ טלעגניר
 :רעטרע ערעייז ףיוא ןעּבילּברעפ ךיוא ןענייז סנעטסָאּפ ענענַאהראפ רעהירפ יד
 עוױלּב טימ ןענַאטשעג ןענייז דנייפ יד יװ ,טקרעמעּב ןעּבָאה ייז זַא רעטייוו
 ןוא טרירעמעשעג ןעבָאה סע יװ ,רעיומ םענעכָארּבעגניא ץ'ראפ .ןעדרעווש
 רעד רעביא ןעביהרעד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעפָאװ ןופ גרעב יד טלעקניפעג
 טָא - ןעשַארטס סרעטישנעגיב עשיּבַארַא יד ןופ ןעלייפ יד יװ ןוא ,טדָאטש
 .עג ןוא יירשעג ַא ןעביוהעגפיוא יז ןעּבָאה טלָאמעד -- ,סױרַא ייז ןעהילפ טָא
 רעד יװ ױזַא ,טדָאטש ןופ גנַאגרעטנוא ןירעּביא הניק עטצעל יד יװ ,רעמָאי
 רעבי יד ירכּב .ןעמוק טשרע טפרַאדעּב טיג ןוא ןעוועג ןיוש טלָאװ קילגמוא
 ױ סָאװ םעדכרוד ,רעפמעק יד ןופ טומ.סגירק םעד ןעכַאװשּבָא טינ ןעלָאז
 יד ןיא ןערַאֿפשנייַא יז ןעזָאלעג ףסוי טָאה ,תונמחר רעייז ןעקעוװרעד ןעלעוו
 .ןעגייװש וצ ליטש ןעלהיופעּב יז רע טָאה טעקנושַארטס רעטנוא ןוא רעזייה
 :רעיומ רענעכַארּבעגניַא רעד ייּב ןעטסָאּפ ןייז ףיוא קעװַא רע זיא טלָאמעד
 ,רעמיור יד ףױא ןעטכַא וצ טינ ,טמיטשעּב םהיא רַאפ טָאה לרוג רעד סָאװ
 ,סרעטייל שרעייז טימ רעיומ ןופ ןעלייט ערעדנַא יד וצ טנעהענעג ןעּבָאה סָאװ
 ןעלייפ יד יװ ,טקוקעג רע טָאה טײקמַאזקרעמפיוא רעטנַאּפשעגנָא טימ ןוא
 ,טרַאװעג ןוא ,ןעהילפ ןעלעוו

 .ןענָאיגעל עלַא ןופ ןעטיימורט יד ןָאטעג ףליה ַא ןעּבָאה גנולצולפ
 .עגַא טױל ןוא ,ײרשעג-טכַאלש ןעגיד'מיואמ ַא ןעּביוהעגפיױא טָאה לייח רעד
 זַא ױזַא ,ןעלייפ יד ןעטייז עלַא ןופ ןעטָאשעגסױא ןעמ טָאה לַאנגיס םענעּבעג
 טקניידעג ןעּבָאה ןעשנעמ ס'פסוי רָאנ .טרעטסניפרעפ ןערָאװעג זיא טפול יד
 ערעייז ןוא יירשעג ן'רַאפ ןרעױא ערעיײז טצישעּב ןעּבָאה ,ןעלהעפעּב ענייז
 .םערוטש יד ןערָאװעג ןעפרָאװעג ןענייז סע זַא ןוא .ןעלייפ יד רַאפ סרעּפרעק
 רעדייא ,דנייפ יד ןעגעקטנַא יז ףיוא ןָאטעג זָאלװַא ךיז ייז ןעגָאה ,ןעקירּב
 ןענייז ױזַא .ךיז ןעלעטשוצקעװַא טטעפ ייז ףיוא ןעזיוועּב ךָאנ ןעּבָאה עטצעל יד
 ןעַאה סָאװ ,רעמױר יד טימ םינפ לא םינּפ געלשעג ןיא ןעטערטעגנײרַא יז
 סָאװ ,תורובג ךסַא ןָאטעגפיוא ייז ןעּבָאה ייּברעד ןוא ,ייז ןעגעק טמערוטשעג
 גידגעקוק טינ טּבערטשעג ןעּכַאה ייז .טומ ןוא טּפַארק רעייז ןעזיװעּב ןעּבָאה
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 , תומחלמ עשידיאו

 ערעייז ןופ טומ וצ עגונּב ןהייטשוצּבָא טינ ,עגַאל רעטלעפייווצרעפ רעייז ףיוא
 ןעּבָאה ייז .עגַאל רעכילרהעפעג רעגיצניוו ַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דנייפ
 ,ןעלַאפעג ןײלַא ןענייז יײז ןענַאװ זיּב ,רעמיור יד ןעזָאלעגּבָא רעהירפ טינ
 ,רענגעג םעד טע'גרה'רעד ןעּבָאה ייז רעדָא

 ם'ניא ןערָאװעג טרעטַאמעגנייַא ףוס-לּכ-ףוס ןענייז ןעדיא יד יװ תויה רָאנ
 ןערעוו ןעטיּברעפ טנָאקעג טינ ןעּבָאה ןוא ,טרעיודעג גנַאל טָאה סָאװ ,געלשעג
 טרָא ץפיוא ןענייז רעמיור יד ייּב סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעטַאדלָאס עיינ ךרוד
 טָאטשנָא ןוא ,עיינ גידנעטש ןעטָארטעגסױרַא רעפמעק עטרעטַאמעגנייַא יד ןופ
 ןערָאװעג טרהיפעגנײרַא ערעדנַא ףֹּכיּת ןענייז ןעגנולײטּבָא ענעגָאלשעגקירוצ
 ַא ןעדליּב וצ ןעּבעגעגניֵא רעמיור יד ךיז !סע טָאה רעּבירעד -- ,טכַאלש ןיא
 .םיוא ןרעדנַא םעד רענייא ןעּבָאה ייז לייוו ,עסַאמ עטכידעג ,ענעסָאלשעג טסעפ
 .עדליש ערעייז טימ טקעדעגוצ ךיז ןעּבױא ןופ ןוא ןעפורוצ ךרוד טרעטנומעג
 ןייא ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,טפַארק רעצנַאג רעייז טימ ייז ןעּבָאה טטיא
 ,ײטשוצפױדַא טיירג ןעװעג ייז ןענייז ןיוש ןוא ,ןעדיא יד טּפוטשעגקירוצ ,ףוג
 , ,רעיױמ רעד ףיוא ןעג

 יד טגָאזעגרעטנוא ץ'פסוי טָאה ענַאל רעלופסנעקערש רעגיזָאד רעד ןיא 8
 יד טפרַאשרעּפ שואי רעד זַא טרפּב ,ןירעדניפרע עטוג ַא רהייז זיא יז) טיונ
 עטסערּפעגפיונוצ עטכידעג יד ןעסיגעּב ןעזָאל לָאז רע זַא ,(טּפַארק-סגנודניפרע
 טכַארּבעג דימו ףֹּכיּת ןעּבַאה ןעשנעמ ענייז ןופ ךס ַא ,לימיוּבי עגידוז טימ דנייפ
 יוצ וצרעד רעהירפ ןופ טַאהעג ןיוש ךיז ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,לימיוּב ךס ַא
 ןוא רעמיור יד ףיוא ןעסָאגעגּבַארַא ןעטייז עלַא ןופ סע ןעּבָאה ןוא ,טיירגעג
 ,רעפ .םילּכ עסייה גידוז יד טרעדיײלשעג ּפעק יד ףיױא ךָאנ ייז ןעּבָאה וצרעד
 גנונעדרַא רעייז טרעטשעצ ןעצנַאגניא רעמיור יד ןעּבָאה ,לימיוּב ם'נופ טנערּב
 ןופ טלעקײקעגבָארַא ךיז ייז ןעּבָאה ןעגָאטהעװ עטסכילקערש יד רעטנוא ןוא
 ץרעטנוא ךיוא ןענורעגּבַארַא גנירג זיא לימיוּב יד םורָאװ .ּבָארַא רעיומ רעד
 .ַאמסרעּפ טָאה ןוא ףוג ןעצנַאג ץרעּביא סיפ יד וצ זיּב ּפָאק ם'נופ רעצנַאּפ
 ךיג טרעװ יז זַא ,עבט ַא טָאה יז לײװ ,רעייפ ַא יװ ֹזַא ,שיילפ יד טעיל
 .עגנייֵא .ךילעמַאּפ רָאנ ּבָא ךיז יז טלהיק טײקטעפ רהיא תמחמ ןוא םירַאװ
 טנָאקעג טינ ןיוש רעמיור יד ןעּבָאה ,סרעוויק ןוא סרעצנַאּפ ערעייז ןיא טסערּפ
 ןעּבָאה ןוא ןעגנורפשעגפיוא ןענייז ייז יװ תויח ןוא ,דנַארּב ם'נופ ןערעו רוטּפ
 יז ןענייז רעּבירעד ,רעהַא ןוא ןיהַא ןעפרָאװעג ךיז ןעגָאטהיײװ ערעייז ןיא
 טזָאלעג ךיז ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא .ןעקירּב יד ןופ ןעלַאפעגּבָארַא ףוס.לּכ.ףוס
 ,טיוארָאפ טמערוטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעגייא ערעייז ןעגעקטנַא ןעפיול
 ןעּבָאה ןוא ןעקור ןיא ןעטניה ןופ יז ףױא טּפַאלקעג ןעּבָאה ןעדיא יד רָאנ
 .טע'גרה'עג ייז

 .ָאלק רעייז ןערהָאװעגנָא טינ ןעּבָאה ןעדיא יד יװ ױזַא טקנוּפ רָאנ .9

 גידנעקוק טינ ,ןערהָאװעגנָא טינ טומ רעייז רעמיור יד ןעּבָאה ױזַא ,לכש ןער |
 ןופ םירוסי עגיד'ארומ יד ןהעזעג ןעּבַאה ייז םגה ןוא קילגמוא רעייז ףיוא
 ןעגעק טמערוטשעג טרָאפ יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,םירבח עטהירּבעגּבָא ערעייז
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 תומחלמ עשידיא יד

 'עג טָאה רעכילטיא ןוא ,לימיוב ןעסָאגעגּבָארַא רדסּכ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד

 ,ה"יר רעטסרעדָאפ רעד ןיא םהיא רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םעד טלעדיז

 טפַארק ןייז ןופ גנולקיוטנע רעד ןיא םהיא טרעטש רע סָאװרַאפ

 יד ןעּבָאה ,ןעגנירדוצרָאפ רעטיײװ רענגעג  ערעיײז ןערעטש וצ ידכּצ

 עשיכירג עטכָאקעג ןעסָאגעגסױא ןעּבָאה יז :ץנוק ַא ךָאנ טרעלקעגסיוא ןעדיא

 ךיז ןעּבָאה רעמיור יד זַא ױזַא ,ןעקירּב.םרוטש יד ןופ רעטערּב יד ףיוא ייה

 ןעטלַאה טנָאקעג טינ ךיז טָאה רענייק .ןעלאפעגּבָארַא ןענייז ןוא טשטילגעגסיוא

 ;סױארָאפ ןיא ןעמערוטש רעדָא ןעפױלטנַא .טלָאװעג טָאה רע יצ ,גידנעהייטש

 ײז ואו ,רעטערּב יד ףױא רעטניהַא ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז ייז רָאג

 .ַאפעגּבָארַא ןעסַאמ עסיורג ןיא ןענייז יז רעדָא ,ןערָאװעג ןעטערטעצ ןענייז

 ןעדיא יד םורָאװ .ןעדיא יד ךרוד ןערָאװעג ןעסָאשרעד ָאד ןוא לַאװ ץפיוא ןעל

 .עג טיירפעב ,ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז רענגעג| ערעייז סָאװ ,םעדכרוד ןענייז

 ןעדנעװנָא טנָאקעג רעדיװ ןעּבָאה ןוא דרעװש ץטימ געלשעג ם'נופ ןערָאװ

 ' | ,סנעגיוּב ערעייז

 סָאװ ,ןעטַאדלָאס ענייז ןעסייהעג רערהיפ.סגירק רעד טָאה דנעבָא ןעגעק

 ןעּבָאה רעמיור יד .ףמַאק םעד ןעלעטשּבָא ,םערוטש םייּב ןעטילעג ךס ַא ןעּבָאה

 ;עטעדנואװרעפ עסַאמ ַא ןוא עטע'גרה'רעד להָאצ עגירעהעג ץנַאג ַא טַאהעג

 יירד ןוא ןעלַאפעג ןַאמ סקעז ןענייז תּפדוי ןופ רענױאװנייַא יד ןופ דצ ן'פיוא

 זיא געלשעג רעגיזָאד רעד .ןערָאװעג ןעגָארטעגקעװַא עטעדנואוורעפ טרעדנוה

 ,ןויס ןיא געט גיצנַאװצ ןעמוקעגרָאפ

 רעּביא ןעטַאדלָאט ענייז ןעטסיירט טלָאװעג טָאה סוניסּפסַא תעשּב .0

 .לָאט יד ןעפָארטעגנָא רע טָאה ,ןעפָארטעג ייז טימ טָאה סע סָאװ ,קילגמוא םעד

 רָאנ ,עדער ןייק ןעּבָאה טלָאװעג טינ ןעּבָאה יז ;טגערעגפיוא קרַאטש ןעטַאד

 .פיוא ןעזָאלעג רע טָאה רעּבירעד .םישעמ עשירעגירק עיינ וצ טייהנעגעלעג ַא

 יד ןעלייא גיצפופ ןופ סמערוט יירד ןעיובסיוא ןוא רעכעה ךָאנ ןעלַאװ יד ןע'ביױה

 ןייא ןופ ןעלָאז יז ידכּב ןעזייֵא טימ םֹורַא ןוא םורַא ןעגָאלשעּב ןוא ךיוה

 טז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,גָאװ רענעגייא רעיײז קנַאדַא טסעּפ ןהייטש טייז

 רע סָאװ ,סמערוט עגיזָאד יד ןיא .רעייפ ןעגעק ןהייטשעב ןענָאק יז ןעלָאז

 .ןעזיּפש טלעטשעגקעװַא רע טָאה ,לַאװ ץפױא ןעלעטשפיורַא טזָאלעג טָאה

 יד סָאװ םעדכרוד :סרעדיילש עטסגיטפערק יד ןוא סרעסישנעגיוּב ,סרעפַאװ !

 .לָאס יד ןענייז ,ןעמַאצ טַאהעג ןעּבָאה ןוא ךיוה ױזַא ןעוועג ןעגייז סמערוט

 ,רענגעג יד רַאפ ןעטלַאהעּב ןעװעג ,גינייוועניא ןענופעג ךיז ןעגָאה סָאװ ,ןעטַאד

 סָאװ ,ןעדיא יד ךילטייד ץנַאג ןהעז טנָאקעג יז ןעּבָאה טייז רעייז ןופ רָאנ

 יד יװ תויה .ןעלייפ ערעיז טימ ןעפערט ייז ןוא ,רעיױמ רעד ףיוא ןעהייטש

 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעלייפ יד ןעדיימסיוא טנָאקעג טיג ןעּבָאה ןעדיא

 ,סרעסישנעגיוּב יד ןעגעק ןעגידייטרעפ טנָאקעג טינ ךיז ןעּכָאה ןוא ,ןעּבױא

 ײז זיא סע זַא ,ןהעזעגנייֵא ךיוא ןעּבָאה ןוא ,ןהעזעג טינ ןעּבַאה ייז עכלעוו
 סמערוט יד ןופ ץיּפש םעד ןעלייפ ערעייז טימ ןעכיירגרעד וצ ךילגעממוא
 רעּבירעד - ,רעייפ ךרוד קַאלשרעּביא םענרעזייַא רעיײז ןערעטשעצ וצ רעדָא
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 תומחלמ עשידיא ידי

 ןעלַאּפסױא טכַאמעג ןעּבָאה ןוא רעיומ רעד ןופ ןעגיוצעגקירוצ ךיז יז ןעּבָאה
 ףיוא ןעמערוטש טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּבָא עכילדנייפ ענעי ןעגעק
 .טדָאטש רעד

 םגה ,ןעטלַאהעגסיױא תּפדוי ןופ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא =
 - ךעסיױורגַא זַא ,ךיז טהייטשרעפיס .ןעמוקעגמוא ייז ןופ ךס ַא ןענייז גָאט עלַא
 טזומעג ךיז ןעּבָאה יז רָאנ ,ןוטנָא טנָאקעג טינ דנייפ יד יז ןעּבָאה ןעדָאש
 א טימ סנעטייוורעד ןופ ןעטלַאהעג ייז ןעּבָאה ייז סָאװ ,טימרעד ןעגונעגעּב
 | .ןײלַא ךיז רַאפ רהעװנָא ןעסיורג

 ם'נופ רערהיּפנָא םעד טקישעג סוניסּפסַא טָאה טייצ רעגיּבלעורעד ןיא
 =סופ 2000 ןוא רעטייר 1000 ןופ שארּב (סונַאלַארט) ןיסונירט ןָאיגעל ןעטנחעצ
 -.תּפרוי ןופ תונכש ןיא ןעגעלעג ויא סָאװ- ,עיפי טדָאטש רעד ןעגעק ןעטַאדלָאס
 ןופ רעניואוונייא יד סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןעגנַאל םעד ךרוד טרעטנומעגפיוא
 טָאה סונירט .ןעװעג דרומ טדָאטש עגיזָאד יד טָאה ,ןעזיוװעּב ןעּבָאה תּפדוי
 סָאװ ,םעד ץוח םירָאװ ,ןעמענוצנייֵא רעווש יא טדָאטש יד זַא ,ןעגופעגנייַא
 =עגמורַא ןעװעג ךָאנ יז זיא ,טסעפ ןעוועג עגַאל רהיא יא רוטַאנ רעד ןופ
 :סױרַא ןענייז רעגיואוונייא יד יװ תויה רעּבָא .ןרעיומ עגידנעייווצ טימ טלעגניר
 ןעָאלעגנײרַא ךיז רע טָאה רעּבירעד ,ףמַאק םוצ טנעּפָאװעּב םהיא ןעגעק
 .ַא ןעּבָאה יז יװ .םעדכָאנ ,טגָאיעגכָאנ יז טָאה ןוא געלשעג ַא ןיא יז טימ
 רעטניה ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז יז .דנַאטשרעדיװ ַא ןעויוועּב טייצ עצרוק
 ,ייז ךָאנ טרַאה ןעּפָאלעג ןענייז סָאװ ,רעמיור יד רָאנ .רעיומ רעטשרע רעד
 ףיז ןעּבָאה ןעדיא יד תעשּב ןוא יז טימ םענייאניא ןעגנורדעגנײרַא ןענייז
 ענעגייא ערעיז ןעּבָאה ,רעיױמ רעדנַא רעד רעטניה ךיוא ןעהיצקירוצ טלָאװעג
 :ארומ ןעּבָאה .ייז לייוו ,טדָאטש ןופ ןרעיומ יד ייז רַאפ ןעסָאלשעגוצ ןעשנעמי
 זיא'ס ,ייז טימ םענייאניא ןעגנירדנירַא טיג ָאד ךיוא ןעלָאז דנייפ יד ,טַאהעג
 יד םבוטל םילילג יד ףיוא הרצ ַא טכַארּפעג ָאד טָאה טָאג זַא ,ךילרעּפניישעּב
 ןופ ןעשנעמ עגיהייפ-סגירק עלַא ןעּבעגעגרעּביא טלָאמעד טָאה ןוא רעמיור
 ענעגייא ערעייז ןופ דנעה יד ךרוד ןעסָאלשעגסיױא ןעוועג ןענייז סָאװ ,טדָאטש
 =ץג ךיז יז ןעּבָאה ןעסַאמ עטכידעג ןיא .אנוש םינופ דרעװש םעד ,רעדירּב
 גידנעקוק טינ רָאנ ,ןעמָאנ םייּב רעטכעוו יד ןעפורעג ,ןרעױט יד רַאפ טרַאּפש
 רע יד .ןעֶרָאװעג טעליוקעגסיוא ייז ןענייז ,םינונחּת ןוא תונשקּב ערעייז ףיוא
 --רעיומ עטייווצ יד ,ייז רַאפ ןעסָאלשרעּפ טַאהעג דנייפ יד ןעּבָאה רעיומ עטש
 .ייב ןעשיווצ טרַאּפשעגנײַא ןעוװעג יז ןענייז ןכּב ;רעגריּבטימ ענעגייא ערעייז
 - ןיכרוד ןערָאװעג טיוטעג ןענייז ךס ַא .ןעמוקעגמוא ךיּבענ ןענייז ןוא ןרעיומ עד
 רעד רָאנ .ןעכָאטשרעד ןײלַא ךיז ןעּבָאה ךס ַא ,םירבח ערעייז ןופ דרעװש
 יז ןוא ,רעמיור יד ןופ דנַאה רעד ךרוד ןלַאפעג ויא יז ןופ לייט רעטסערג|

 .,קערש יד ץוח םורָאװ ;ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז תלוכיּב ןעוועג טינ ןליפַא ןענייז
 ערעיײז ןופ הדיגּב יד טָאה ,ןעפרָאװעגּפױרַא ייז ףיוא ןעּבָאה דנייפ יד סָאװ
 ,,ןעּברָאטשעג ייז ןענייז ױזַא .טומ םעד יז ייּב ןעכָארּבעגנייַא ןעצנַאגניא דניירפ
 ,עלַא ןענַאװ זיִּב ,ןעשנעמ ענעגייא ערעיז רָאנ ,רעמיור יד טינ גידנעטלישרעפ
 .ןערָאװעג טעליוקעגסיוא ןענייז ,ןַאמ 12000 ןעצנַאגניא
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 תומחלמ עשידיא יד

 ?נַאגניא ןיוש ןיא טדָאטש ןיא רעדָא זַא ,טנעכערעג סונירט טָאה טציא
 =ץג ךָאנ ךיז ןעלָאז'ס וליפַא ּביוא ,רעדָא ,רעגידייטרעפ ןייק ָאטינ רהעמ ןעצ
 ןוא .ןעמענרעטנוא טינ טשינרָאג ארומ סיוא יז ןעלעװ ,ןעשנעמ טרָאד ןעניפ
 ץרַאפ טדָאטש יד ןעמעננייַא ןופ רֹובּכ םעד ןעזָאל טלָאװעג טָאה רע יװ תויה
 ן'סוניסּפסַא וצ םיחולש טקישעג רע טָאה רעּבירעד ,רערהיפ.סגירק ןעטשרעּביוא
 םעד ןעגידנערעפ וצ ידכּב ,ן'סוטיט ןהוז ןַײז ןעקיש לָאז רע ,השקב רעד טימ
 ךָאנ ָאי רשפא טעװ סע זא ,ןעװעג רעשמ טָאה סָאװ ,סוניסּפמָא רָאנ .ןוחצנ
 ןוא רעטייר 5000 ןופ ל"ח ַא ןהֹוז ןייז ןעבעגעגטימ טָאה ,ןוט וצ סָאװ ןייז

 ,טדָאטש רעד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא דניוװשעג זיא סוטיט ,ןעטַאדלַאס:סופ 0
 ןיסונירט ןעּבעגעגרעביא טָאה ,גנונעדרָא:טכַאלש ןיא לייח ןייז טלעטשעגסיוא טָאה
 =עגנָא טָאה לעגילפ ןעטכער םנֹופ שארּב ןײלַא רע ןוא ,לעגילפ ןעקניל םעד
 :עגקעװַא ןעטייז עלַא ןופ ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד תעשּב .םערוטש םעד ןעּבױה
 ?יױצעגקירוצ םילילג יד ךיז ןּבָאה ,רעיומ רעד ייּב סרעטייל=םערוטש טלעטש
 ףיורעד .דנַאטשרעדיװ ַא ןעזיוועּב טייצ עצרוק ַא ןעּכָאה ייז יװ םעדכַאנ ,ןעג
 יד ןעמונעגנייֵא טָאה ןוא ןרעיומ יד ףיא ףױרַא עגינייז יד טימ סוטיט זיא
 ףמַאק ןעטרַאה ַא ןהייטשוצסיוא טַאהעג ךָאנ רע טָאה רעהירפ רָאנ .טדָאטש
 יד ןיִא .ןּבילקעגפיונוצ גינייװעניא טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טימ
 =טנַא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןעשנעמ עגיהייפ-סגירק עלַא ךיז ןעּבָאה ךעלסעג עלָאמש
 ףיוא יז ןעפרָאװעג ןעּבָאה רעּבײװ יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,רעמיוו יד ןעגעק
 ,דגַאה ןיא ןעמוקעג רָאנ ןיא יז סָאװ ,גנידצלַא ּבָארַא רעכעד יד ןופ ּפעק יד
 עגיהייפ.סגירק יד זַא רעּבָא ;ףמַאק רעד טרעיודעג טָאה ננאל העש סקעז
 עגירעּביא סָאד טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טע'ג-ה'עגסיוא ןענייז ןעשנעמ
 ןוא גנוי ,רעזייה יד ןיא לייט םוצ ,לעמיה ןעיירפ ןרעטנוא לייט םוצ ,קלָאפ
 יד ץוח ,ןעּבעל ןעּבילבעג טינ זיא רכז ןיא ןייק ןוא ,דיישרעטנוא ןהָא טלַא
 טּפעלשעגקעװַא ןעיורפ יד טימ םענייאניא ןעגייז סָאװ -- ,רעדניק עגידניממוא
 טדָאטש ןיא ןעלַאפעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ להָאצ יר .ײרעּפַאלקש ןיא ןערָאװעג
 ןופ להָאצ יד ןוא ,15000 ןעפָארטעּב טָאה ,טכַאלש רעגידרעהירפ רעד ןיא ןוא
 געט 25 טַאהעג םילילג יד ןעּבָאה הלּפמ עגיזָאד יד ,21300 -- ענעגנַאפעג יד
 | .ןויס שדוח ןיא

 ךיז ןעּבָאה ייז .קילגמוא ןַא ןעּפָארטעג טָאה םינורמוש יד טימ ךיוא 2
 םגה ןוא ,גילייה רַאפ ןטלַאה יז ןכלעװ ,םיזירג גרַאּב ןיפיוא ןעבילקעגפיונוצ
 סָאװ ,ןײלַא ןירעד ןיוש זיא ןעגעוװטסעדנופ ,גיהור ןעטלַאהרעפ ךיז ןעּבָאה יז
 ןעגעלעג םהענעּב ןעצנַאג רעייז ןיא ןוא ,ןעּבילקענפיונוצ טַאהעג ךיז ןעּבָאה ייז
 ןיטולחל יז ףיוא טָאה םינכש ערעיײז ןופ הלּפמ יד ,המחלמ ףיוא גנוזײװנָא ןַא
 ענעגיא רעיײז ןעמונעג טכַא ןיא טיגרָאג ןעּבָאה ייז ,אּברדַא .טקריװעג טינ
 =עג רָאנ ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןעגעק ןעטערטסױרַא טלָאװעג ןוא טײקכַאװש
 :עג טָאװ סוניסּפסַא .הדירמ ַא ֹוצ טייהנעגעלעג ַא ףיא קשח סיורג טימ טרַאװ
 .וצנייא ןוא טז רעיײז ןופ גנוגעװַאּב ַא ןעטיחרעפ וצ גיטכיר .רַאפ ןעטלַאה
 ךענייז ןורמוש דנַאל ןעצנַאג ןיא םורָאװ .דנַאטשּפױא םוצ קשח רעייז ןעליטש



 תומחלמ עשידיא יד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןענָאזינרַאג עשימיור ןענַאטשעג טייצ ערעגנייל ַא טניז םוטעמוא
 .רעפ יד ןופ להָאצ רעסיורג רעד תמחמ לרוג רעייז רַאפ ןעגרָאז טפרַאדעּב
 םעד יז ןעגעק טקישעגסױרַא רע טָאה רעּבירעד .גנוטלַאה רעיײז ןוא עטלעמַאז
 ןַאמ 3000 ןוא ; ועטייר 600 טימ ,ץסילַאערעצ ,ןָאיגעל ןעטפניפ ם'נופ רערהיפנָא
 טיג רענעי טָאה דנייפ יד ןופ להָאצ רעסיורג וצ רעד תמחמ רונ .קלָאפסופ
 . טימ ךיז ןעזַאלוצנײרַא ןוא גרַאּב ץפיוא ןעגיײטשוצפיורַא טוג רַאפ ןעטלַאהעג
 רע סָאװ ,טימרעד טנעגונעגעּב לייוורעד ןכּב ךיז טָאה רע .געלשעג ַא ןיא ייז
 ייֵז ,ףיוא טָאה ןוא ןעשנעמ ! ענייז טימ גרַאּב ןופ סופ םעד טלעגנירעגמורַא טָאה
 ,גָאט ןעצנַאג ַא טסַאּפעגפױא

 קחוד ןעטילעג ןעּבָאה םינורמוש יד זַא ,דָארג ןעפָארטעג טָאה'ס רָאנ
 -- רעמוז ןעטימ ןיא ןעװעג זיא סע -גָאט םענעי יװ תויה ןוא ,רעסַאװ ןיא
 טגרָאזרעפ טַאהעג טינ ךיז ללכּב טָאה עסַאמ יד ןוא ,סייה גיד'ארומ ןעוועג זיא
 .לעזמעד ךָאנ ייז ןופ עכילטע ןענייז רעּבירעד ,ןעלטימסנעּבעל עגיטיונ יד טימ
 טלָאװעג רעסעב ןעבָאה רעטייװ ערעדנַא .טשרָאד רַאפ ןעּברַאטשעג גָאט ןעגיּב
 ןענייז ןוא ,טױט ַאזַא טימ ןעּברַאטש רעדייא ,טּפַאשטכענק ןיא ךיז ןעניפעג
 עגיזָאד יד ןופ זיא סילַאערעצ זַא .רעמיור יד וצ ןעגנַאגעגרעּביא רעּבירעד
 .עגּבָא ןעצנַאגניא ןענייז ןעּבױא ןופ יד זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג רעפיולרעביא:
 טָאה ןוא גרַאּב ץפיוא ףױרַא רע זיא ,םירוסי ערעייז קנַאדַא ןערָאװעג טכַאװש
 .עג רע טָאה ףיורעד .לייח ןייז טימ םורַא ןוא םורַא דנייפ יד טלעגנירעגמורַא
 ןעלָאז יז ,ןעװעג הרתמ ייז טָאה ,ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז ייז ,ייז ןופ טרעדָאפ
 רעיײז ןענישרעפ וצ טגָאזעגוצ ייז טָאה ןוא ,גנוטער רעייז ןעגעו ןעטכַארט
 טָאה רע יװ תויה רָאנ .רהעװעג יד ךיז ןופ ןעפרַאװ ןעלעוו ייז ּביוא ,ןעּבעל
 טָאה ןוא יז ףיוא ןעלַאפעגנָא רע זיא רעּבירעד ,טרהיפעגסיוא טשינרָאג טימרעד
 .ןַאמ 11600 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,עסַאמ עצנַאג יד ןעליוקסיוא טזָאלעג
 ןיא געט 27 םינורמוש יד ןעפַארטעג טָאה ּפַאלק רערעװש רעגיזָאד רעד טָא
 .ןויס שדוח

 .לַאװעג ץלַא ךָאנ ךיז תפדוי ןופ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה לייוורעד 3
 ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ייז ןעּבָאה ןעגנוטרַאװרע עלַא ןעגעק ןוא ןעט
 יד תעשּב ,גָאט ןעט:47 םעד ,ףוס.לּכ-ףוס .גנורעגעלעב רעד ןופ סנעקערש עלַא
 .טדָאטש יד ןופ ךיוה רעד וצ זיּב טכיירגרעד ןעּבָאה רעמיור יד ןופ ןעלַאװ
 .ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא רעפיולרעּביא ןַא ן'סוניסּפסַא וצ ןעמוקעג זיא ,ןרעיומ
 ןוא ,עטרעגעלעּב יד ןופ לעפייה רעד ןיא סע ךַאװש ןוא ןיילק יװ ,ןעסיוו וצ
 .רדסּכ יד ךרוד ןוא ןייז-ךַאװ ןעגידנעטש ץ'כרוד טרעטַאמעגסױא ןענייז ייז יו
 ןעטלַאהוצסױא דנַאטשמיא ןייז טינ רהעמ ןעלעװ ייז זַא יוזא ,ןעגעלשעג עגיד
 רעצימע ּביוא ,ןעמוקייּב ןענָאק יז ןעמ טעװ תואמר ךרוד ךיוא רעּבָא ,לַאּפנָא ןַא
 ,רומשמ-טכַאנ ןעטצעל ןופ טייצ רעד ןיא םורָאװ ;רַאפרעד ןעמענ ךיז לָאז
 רעד ןוא ןעלַאפנַא יד ןופ הור ןעבָאה ןעלעװ ייז זַא ,ןענעכער ייז תעשּב
 ןיא םירמוש יד ךיא ןעגיל ,עדימ.טיוט יד ףױוא ןָא טלַאפ לעמירד-ןעגרַאמ
 םוצ ןעטערטוצ לָאז ןעמ זַא ,הצע ןַא רעבירעד טיג רע ןוא ;ףָאלש ןעפעיט
 העש רענעי ןיא דָארג לַאפנָא
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 םורָאװ ,רעפיולרעּביא םעד טיורטעג קרַאטש טינ וליפא טָאה סוניטּפסַא
 ןוא ןרעדנַא םעד רענייא ןענייז ןעדיא יד יירטעג יװ ,טסואװעג טוג טָאה רע
 .עג ַא טָאה לָאמ ןייא .ןעפָאטש עכילרעּפרעק .ףיוא טכַא ןעּביִג ייז גיצניוו יװ
 ןעמ עכלעוו טימ ,םייונע עלַא ןעטלַאהעגסױא תּפדוי ןּופ רעניואוונייא רענעגנַאפ
 םהיא ךָאנרעד ןוא רעייפ טימ טנערּבעג םהיא טָאה ןעמ :טגיניײּפעג םהיא טָאה
 טרָאװ ןייא ןיק רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ןוא -- ץיירק ַא ףיוא ןעגנַאהעגפױא
 זיא ןוא טדָאטש ןופ כצמ ןעטסגינייװעניא ןעגעװ דנייפ יד טנַאזעגסױרַא טינ
 רעד סָאװ ,סָאד יװ תויה רָאנ ןעּפיל יד ףיֹוא לעכיימש ַא טימ ןעּברָאטשעג
 ןעמ טָאה רעּבירעד ,לכש יּפלע תמא ןייז טפרַאדעּב טָאה ,טגָאזעג טָאה דגוּב
 רשפא זַא ,קנַאדעג ןפיוא ףױרַא סוניסּפסַא זיא ױזַא .ןעּבױלג שנַאקעג םהיא

 טקעטש ןירעד ּבױא זַא ,טנעכערעג רע טָאה םעד ץוח .תמא עקַאט רע טגָאז

 ןיק רעמױר יד לַאפ ןעדעי ןיא ךָאד רע טָאה ,ןיימ רעשלַאפ א סיּפע וליפא
 ןעשנעמ םעד ןעסייהעג רע טָאה רעּבירעד .ןוטנָא טנַאקעג טיג ןעדָאש ןעטיורג
 .טדָאטש רעד ףיוא םערוטש םוצ ןעטיירגוצ ךיז ליה םעד ןוא ןעטיה

 ד"הרעליטש רעמיר יד ךיז ןעּבָאה העש רעטמיטשעּב רעד ןיא 4

 טימ ןוא סוניּבַאס סויצימָאד ןוּבירט ן'טימ סוטיט .,רעיומ םוצ טרעטנעהענרעד

 ,עטשרע יד ףױרַא ןענייז ןָאיגעל ןעטנהעצ ןוא ןעטפניפ ןופ ןעשנעמ עכילטע
 רייהרעליטש יז ןענייז ,םירמוש יד ןעכָאטשרעד ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןוא

 .ַאלּפ ןוא סילַאערעצ סוטסקעס ןוּבירט רעד ןעּבָאה וייז ךָאנ .טדָאטש ןיא ןײרַא

 ןיא ,ןעמונעגנייֵא ןעװעג זיא גנוטסעפ יד .ןעשנעמ ערעייז טרהיפעגנײרַא סודיק

 רעסיורג ןעוועג ןיוש זיאס ןוא ,דנייפ יד טגעװעּב ךיז ןענָאה טדַאטש ןעטימ

 טסואהעג טינ טשינרָאג ךָאנ ענעלַאפרעּביא יד ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ .גָאט

 ןופ בור רעטסערג רעד םורָאװ .ןעמונעגנייֵא זיא גנוטסעפ יד זַא ,םעד ןעגעוו

 ןופ קילּב רעד ןוא ,טיקגידימ ןוא ףָאלש ןופ טמהיילעג יװ ןעװעג זיא יז

 ןעטכידעג ַא ךרוד ןערָאװעג טרעטסניפרעפ זיא ,ןערָאװעג ךַאװ ןענייז סָאװ ,יד

 זיא ליײח רעצנַאג רעד זַא טשרע .טדָאטש ץרעּביא ןעגעלעג זיא סָאװ ,ליּפענ
 רָאנ רעּבָא ,טּפַאחעגפױא ךיז יז ןעּבָאה טדָאטש ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןעוועג
 .רעּביא וצ ידכּב ןוא קילגמוא רעיײז ןערעװ וצ רהָאװעג ידכּב ,םעד ּבעילוצ

 עקַאט זיא טדָאטש יד זַא ,דנייפ יד ןופ דרעוװש-דרָאמ ץרעטנוא ךיז ןעגייצ

 | ,ןעמונעגנייֵא תמא ןַא טימ

 טייצ רעד רַאפ ןענַאטשעגסױא ןענייז ייז סָאװ ,גנידצלַא גידנעקניידעג

 גנוניוש ןופ ןוא תונמחר ןייק ןופ רעמיור יד ןעּבָאה ,גנורעגעלעּב רעד ןופ

 סע טּפוטשעגּבָארַא ןוא קלָאפ סָאד טע'גרה'עג ןעּבָאה ייז רָאנ ,טסואוועג טינ

 ךָאנ טרָא ם'נופ עגַאל עגיטסניגמוא יד טָאה ייּברעד .גנוטסעפ רעד ןופ ךיילג

 ,ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז טײקכילגעמ יד עגיהייפ.סגירק יד ייּב ןעמונעגּבַא

 ךעלסעג עלָאמש יד ןיא ןערָאװעג טּפוטשעגנײרַא ןענייז יז יװ תויה םורָאװ

 טקירדעצ ייז ןענייז ,רעטרע עגיד'עּפושמ יד ףיוא טשטילגעגסיוא ךיז ןעּבָאה ןוא

 סָאד .גנוטסעפ ןופ טמערוטשעגּבָארַא ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלַאס יד ךרוד ןערָאװעג

 וצ ןײלַא ךיז ןעניואוועּב ,ס'פסוי ןעשנעמ ענעּבילקעגסױא יד וליפַא ,ךס ַא טָאה
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 רצ דגַאטש ןיא טִינ ןענייז יז זַא ,ןהעזעגנייַא ןעּבָאה ייז זַא םורָאװ .ןעטיוט

 ןעטסרעסיוא ןיא ןעצילקעגפיונוצ ךיז יז ןעּבָאה ,רעמיור ןייא וליפַא ןעטיוט

 .ןעּבעל סָאד ןעמונעג ןײלַא ךיז ןעּבָאה ןוא טדָאטש ןופ קע

 יעּב הליחּתכל ךיילג ןעבָאה סָאװ ,םירמוש יד ןופ להָאצ עסיוועג ַא .5

 יצ ןעבעגעגנייַא ךיז טָאה ,ןערָאװעג ןעמונעגנייֵא זיא טדָאטש יד זַא ,טקרעמ

 ןעּבָאה ָאד .סמערוט עגיד'נופצ יד ןופ םענייא ףיוא ןעגײטשפיורַא ןוא ןעפיולטנַא

 יז זַא ,ןהעזרעד ןעּבָאה יז זַא רָאנ ;טייצ עסיװעג ַא טגידייטרעפ ךַאנ ךיז יז

 ןיא ןעטערטגײרַא טלָאװעג יז ןעּבָאה ,דנייפ ךס ַא ןופ טלעגנירעגמורַא ןענייז

 ןרעג ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ .ןעגנולדנַאהרעטנוא

 , ירעמיור עגידנעגנירדניײרַא יד ןופ ןעטכעשסיוא טזָאלעג

 ףיס רעד זַא ,ןעמירעּב ךיז טנַאקעג רעמיור יד ןעטלָאװ ,סנעגירעּביא

 ברא ,טסָאקעג טינ טולּב ןעּפָארט ןייא ןײק ײז טָאה גנורעגעלעּב רעד ןופ

 ןעמָאנ ן'מימ ָאירוטנעצ ןייא ןעלַאפעג טינ טלָאװ טדָאטש .יד ןעמעננייֵא םייּב

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא לעיפ יד ןופ .טײקשלַאפ ןופ ןּברק ַא סלַא ,סוינָאטנַא

 ,ן'סויגָאטנַא ייּב ךיז ןעטעּבעג רענייא טָאה ,ןעלהייה יד ןיא ןעטלַאהעּב טַאהעג

 םהיא רע לָאז ,וצרעד ןמיס ַא סלַא ןוא ,ןעּבעל סָאד ןעקנייש םהיא לָאז רע זַא

 ירָאפמוא .ןעכירקסורַא ךיילגוצ םעדכרוד םהיא ןעפלעה ןֹוא דנַאה יד ןעּבעג

 רעּבָא דיא רעד ;דנַאה יד טקערטשעגסיוא עקַאט םהיא סוינָאטנַא טָאה גיטכיז |

 דיא רע זַא ױזַא ,ךיוּב ןוא זיּפש ַא ןעכָאטשעגנײרַא ןעטנוא ןופ םהיא טָאה

 | .טיוט ןעלַאפעגרעדינַא גנולצולּפ

 עסַאמ עצנַאג ַא ךָאנ טעיגרה'עגסיוא רעמיור יד ןעּבָאה גָאט םענעי ןיא .6

 רעּבָא גָאט ןרעדנַא םעד .ןעגיוא יד ןיא ןעמוקעג יז ןענייז סָאװ ,יד ןופ

 ,ד טגָאיעגכָאנ ןעּבָאה ןוא ךעלעקניװ ענעטלַאהעּב יד טכוזעגכרוד ייז ןעבָאה

 ןוא ,ןעלהייה ןוא גנייג עשידרערעטנוא יד ןיא ןעטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ

 .רעדניק עניילק ןוא רעּבייוֵו ץוח ,רעטלע ןײק טגיושעג טינ יז ןעּבָאה ייּברעד

 ןעלַאפעג ןענייז ןעצנַאגניא .ןַאמ 1200 ןעּבילקעגפיונוצ ייז ןעּבָאה ענעגנאפעג

 ןַאמ 40000 ןעטכַאלש עגידרעהירפ יד ןיא ןוא טדָאטש יד ןעמעננייֵא םייּב

 ןוא דנורג םוצ זיּב ןעכַאמ בורח סדָאטש יד טוָאלעג טציא טָאה סוניסּפסַא

 ןעטנהעציירד ןיא תּפדוי ןעלַאפעג זיא ױזַא .ןענערּברעפ םינינּב-סגנוטסעפ עלַא

 | המת שדוח ןופ גָאט ןעטשרע םעד ,גנוריגער ס'נורינ ןופ רהַאי

 ,לעטיּפאק רעטכא

 . יץסוניסּפסַא טימ סעומש ןייז -- .ןעגנַאפעג ןעמונעג טרעװ ףסוי |

 א עטױט יד ןעשיװצ ןפסוי טכוזעג רעמיור יד ןעּבָאה רעטציא 1

 יעג םהיא ןעגעק ןײלַא ייז ןענייז לייט םוצ םורָאװ ,ןעשינעטלעהעּב עלַא ןיא |

 רערהיפסגירק רעטשרעּבױא רעד ליײװ לייט םוצ ןוא ,טרעטיּברע קרַאטש ןעו

 .טנעכערעג טָאה רע תמחמ ,ןעגנַאפעג ןעמענ םהיא טלָאװעג קרַאטש רהייז טָאה
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 ףסוי רָאנ .המחלמ רעד ןופ גנַאגסױא םעד ןעמיטשעפ טעמּכ טעװ סָאד זַא
 ,דייהרעליטש ךיז טע'בנגעגסױרַא ,ץוש רערעדנוזעּב סטָאג רעטנוא יװ ,טָאה
 .ּבָאֹרֲא זיא ןוא ,דנייפ יד ךרוד ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא טדָאטש יד תעשּב
 טרעטיירּברעפ טייז רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,םינורּב ןעפעיט ַא ןיא ןעגנורפשעג
 .לעהעּב ןעגיזָאד ם'גיא .ןהעז וצ ןעוועג טינ ןעּבױא ןופ זיא סָאװ ,להייה ַא וצ
 .רעפ ןעװעג ןעניײז סָאװ ,טיײל ע'בושח גיצרעפ ןעפָארטעגנָא רע טָאה שינעט
 ףיז רע טָאה גָאט.ייּב .געט עכילטע ןופ ךשמ ַא ףיוא ןעלטימסנעּבעל טימ טגרָאז
 ;רעטרע עלַא ןעמונעגנייַא טַאהעג ןעּבָאה דנייפ יד לייװ ,ןעגרָאּפרעפ ןעטלַאהעג
 ףיוא געװ ַא ןעניפעגוצסױורַא ידכֹּב ,ןעכַארקעגסױרַא רע זיא רעּבָא טכַאנ-יײּב
 .טענײז ןופ יװ תויח רָאנ .סנעטסָאּפ יד ףיא ןהעזוצמורא ךיז ןוא ןעפיױלטנַא
 ױזַא ןעטיז עלַא ןופ טיהעג ףרַאש ןערָאװעג דנעגעג עצנַאג יד זיא ןעגעוו
 ,דײהרעליטש ןעפױלטנַא ןעגעװ ןעטכַארט טנַאקעג טינ רָאג טָאה ןעמ זַא
 ןעטלַאהעּב געט ייווצ רע זיא ױזַא .להייה ןיא רעטנורַא קירוצ רע זיא רעּבירעד
 .סױרַא םהיא טָאה רעּבָא גָאט ןעטירד ן'פיוא ,ןעגנושרָאפכַאנ עלַא ןֹופ ןעוועג
 ןעמונעג ןערָאװעג ךָאנרעד ןוא ײז יב ןעװעג זיא סָאװ ,יורפ ַא ןעבעגעג
 ןוא ץ'סוניליוּפ ,ןענוּבירט ייװצ טקישעג סוגיסּפסַא טָאה דימו ףּכיּת .ןעגנַאפעג
 םהיא ןוא טייקרעכיז ץפסוי ןעגָאזצ ןעלָאז ייז ,לחעפעּב ן'טימ ,ן'סונַאקילַאג
 ,להייה יד ןעזַאלרעפ וצ ןעגעוועּב

 .עגוצ ןוא םהיא וצ טדנעװעג ךיז ןעּבָאה ,קעװַא ייז ןענייז עדייּב .2
 טשינרָאג םהיא ייּב ןעּבָאה ייז רָאנ :ןעבעל ןעזָאל םהיא טעװ ןעמ זַא ,טגָאו
 ,סנעדָאש עסיורג יד רַאפ זַא ,טנעכערעג טָאה רע םורָאװ ,ץ'לעוּפ טנָאקעג טינ
 רע ,ףוס רעטכעלש ַא םהיא ףיוא טרַאװ ,רעמיור יד ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ
 םהיא וצ ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ רעטקַארַאכ ןעדלימ ץפיוא טקוקעג טינ טָאה
 ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד ךיז ןופ ןעֿבײרטרעּפ טנָאקעג טינ טָאה רע ,טדערעג
 סוניסּפסַא טָאה טצעלוצ .ןעטיוט ןעזָאל וצ םהיא ידכּב ,ןערַאנסױרַא םהיא ליװ
 ויא סָאװ ,רונקנ ןוּבירט רעד ןעװעג זיא סָאד :חילש ןעטירדַא ךָאנ טקישעג
 ןיא רענעי .טעדניירפעּב םהיא טימ רעהירפ ןוא ן'פסוי טנַאקעּב טוג ןעוועג
 גילעוטיײל ךיז ןעהייגעּב רעמיור יד ֹוזַא יװ ,טרעדלישעג טָאה ןוא ןעמוקעג
 יד זַא ,טרעלקרעד ךיוא טָאה רע .ןעװעג חצנמ ןעּבָאה יז ןעמעװ ,יד טימ
 םהיא ןעּבָאה ייז רעדייא ,טומ ןייז רַאפ ץפסוי רהעמ ןרעדנואוועּב רערהיפנָא
 העדּב טינ ןיטולחל טָאה רערהיפ-סגירק רעטשרעּבױא רעד ױזַא יװ ןוא ,טנייפ
 םהיא ףיוא ןערהיפסיוא טנָאקעג ךָאד טלָאװ רע םורָאװ .ןעטיוט ןעזָאל וצ םהיא
 .עּב טָאה רע רָאנ ,ןעמוקסױרַא טינ לָאז רע ןעװ וליפַא ,ףָארטש עגיזָאד יד
 רע טָאה ,סנעגירעּביא .ןעבעל ןעזָאל וצ ,ןַאמ ןעגיטומ סלַא ,םהיא טמיטש
 ןייז טקישעג טינ ןיימ ןעשלַאפ ַא טימ סוגיסּפסַא טלָאװ ,ןעוװעג ףיסומ רעטייוו
 ,ןעטסעּב ן'טימ עטסכילדנעש סָאד ןפוא ַאזַא ףיוא טגינייארעפ ןוא דגיירפ
 ךיז ףױא טלַאװ ,אפוג רונקנ ,רע יװ ױזַא טקנוּפ ,טּפַאשדניירפ טימ טײקשלַאפ
 .דניירפ ןייז ןערַאנוצּבָא ןעמונעג טיג ןפוא םוׁשּב

 רַאפ וליפא ןעסילשעּב ךיז טנָאקעגְ} טינ טָאה ףסוי יװ תויה רָאנ 3
 יזכּב ,תונכה ןעכַאמ ןעּבױהעגנָא ןרָאצ רעייז ןיא ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ,ן'רונקנ
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 -לַאהעגּבָא יז טָאה רערהיפנָא רעיײז רָאנ .להייה רעד ןיא רעייפ ןעפרַאװ וצ
 ,דייהרעגידעּבעל ןַאמ םעד ןעּפַאח טלָאװעג קרַאטש טָאה רע םורָאװ ,ןעט

 יד ןוא טדערעגוצ םהיא קרַאטש ױזַא טָאה רונקנ סָאװ טייצ רעד ןיא
 צנייז טנָאמרעד ךיז ףסוי טָאה ,טעשַארטסעג ױזַא ןעּבָאה ןעטַאדלָאס עכילדנייפ
 .מוא ןעגידנעהייטשרָאפ םעד טקעלּפטנַא םהיא טָאה טָאג עכלעװ ןיא ,תומולח
 ָאטַארעּפמיא עשימיור יד ןופ לרוג ןעגיטפנוקוצ םעד ןוא ןעדיא יד ןופ קילג
 -סָאװ ,תואובנ ןעדיישעּב וצ ןייז םולח רתוּפ םייּב ןענַאטשרעּפ טָאה ףסוי .ןער
 רע זיא ןהּכ ַא ןופ ןהוז ַא ןוא ןהֹּכ סלַא םורָאװ ,גיטיידייווצ טזָאלעג טָאה טָאג
 םענעי ןיא דָארג .םירפס עגילייה יד ןופ תואובנ יד ןיא ט'ניבה'עּב טוג ןעװעג
 ןעּבָאה סע תעשּב ןוא ,גנורעטסייגעּב עכילטעג ַא טּפַאחעגנָא םהיא טָאה טנעמָאמ
 טָאה רע סָאװ ,תומולח יד ןופ רעדליּב עכילקערש יד טלעטשעגרַאפ םהיא ךיז
 טָאה ןוא טָאג וצ ןָאטעג הלפּת ליטש רעד ןיא רע טָאה ,טַאהעג גנַאל טינ
 יד ןופ קלָאפ סָאד ןעגירעדינרעד וצ ןעסָאלשעּב טסָאה וד יװ תֹויה, :טגָאזעג
 רצ טדנעװעג זיא החלצה עצנַאג יד ליײװ ,ןעפַאשעג טסָאה ֹוד סָאװ ,ןעדיא
 יד ןעקעלּפטנַא וצ ידכּב ,המשנ ןיימ ןעּבילקעגסיוא טסָאה וד ןוא ,רעמיור יד
 ףעּבעל ּביילּב ןוא רעמיור יד דנַאה ןיימ סיוא ךיא קערטש רעּבירעד ,טפנוקוצ
 סלַא טינ יז וצ רעּביא הייג ךיא זַא ,תודע ןַא רַאפ ןָא ךיא ףור ךיד רָאנ
 | ' "רענעיד ןייד סלַא רָאנ ,דגֹוּב

 יד זַא רעּבָא .ץרונקנ טגָאזעגוצ רע טָאה הלפּת רעגױָאד רעד ךָאנ 4
 רעד ןעּבָאה ,שינעטלעהעּב ןיא םהיא טימ ןענופעגנייַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא
 ,דנייפ יד ןופ ןעדיירוצ יד ןעּבעגוצכָאנ ןעסָאלשעּב טָאה רע זַא ,ןהעזרעד
 .עגסיוא ןעּבָאװ ןֹוא עסַאמ רעטכידעג ַא ןיא טלעגנירעגמורַא םהיא יז ןעּבָאה
 ,ןרעטלע יד ןופ ןעצעזעג יד ןעצפיז ריד רעּביא ןעלעװ רעווש ,ָאי, : ןעפור
 ןעדיא יד ייּב ןעפַאשעּב טָאה סָאװ ,טָאג לוכיבּכ ןייז רעצמ וטסעװ ףעיט ןוא
 ױזַא ןעּבעל ןייד ריד זיא ,ףסוי ,עשז ןיוש .טױט םעד ןעטכַארעפ סָאװ ,תומׂשנ
 ? ףַאלקש סלַא ןייש עגיטכיל יד ןעקוקוצנָא ץלעוּפ ךיז ייּב טסנעק וד זַא ,רעייט
 טינרָאג וטסכַארט עשז ןיוש !'ךיא / םענעגייא ןייד ןעסעגרעפ וטסָאה ךיג יװ
 טױל טייהירפ רעד רַאפ ןעּברַאטשעג ןענייז סע ןעדיא לעיפיו ,םעד ןעגעוו
 סָאװ ,טייקגיטומ ןופ םש ןייד ןעװעג שלַאפ זיא ,סע טסייה ןכּב !טרָאװ ןייד
 טסּפָאה וד ליײװ ,טפַאשגולק ןופ םש רעד ךיױא זיא שלַאפ ;טַאהעג טסָאה וד
 .,טפמעקעג גיקַאנטרַאה יװַא טסָאה וד עכלעװ ןעגעק ,יד דצמ דָאנעג ףיוא
 ּביֹוא ,דנַאה רעייז ןופ ןעמענוצ גנוגידַאנגעּב יד טסליװ וד לייװ רהעמ ךָאנ ןוא
 ױזַא ןייז טסלָאז וד וליפא ּבױא רעּבָא !טרעכיזעג ןערעװ ריד עקַאט לָאז יז
 .עגרעפ ןײלַא ךיז ןָא טסָאה וד זַא ,רעמיױר יד ןופ קילג ץכרוד טדנעלּברעפ
 ,דנַאלרעטַאפ רעזנוא ןופ דובּכ ן'רַאפ טגרָאזעּב ןייז ךָאד רימ ןעזומ זיא ,ןעס
 וד בוא ;תושר ןייד ןיא רימ ןעלעטש ןעדרעװש ערעזנוא ןוא דנעה ערעזנוא
 רעמָאט ןעדיא יד ןופ רערהיפ רעד וטסּברַאטש ,ןעליװ ןעטוג ן'טימ טסּברַאטש
 .זָאד יד ייּב ,"דגוּב ַא יװ וטסּברַאטש טלָאמעד ,ןעליװ ןעטוג ץטימ טינ עשז
 ןעּבָאה ןוא טזויא ןעגעק ןעדרעווש ערעייז טקערטשעגסיוא יז ןעבָאה רעטרעוװ עג
 .,רעמיור יד ןעּבעגרעטנוא ךיז טעװ רע ּבױא .ןעכעטשרעד וצ םהיא ,טעשַארטסעג
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 טעוװ רע זַא ,גנוגייצרעּביא רעד ןיא ןוא לַאּפנָא רעייז רַאפ ארומ סיוא 5
 ײז טעװ רע רעדיא ,ןעּברַאטש טעװ רע בוא ,תוחילש טטָאג ןיא ןעשלעפ
 ךוא יז טימ ןע'נעט וצ ןעּבױהעגנָא טיונ ןייז ןיא ףסוי טָאה ,טגָאזעגנַא ןעּבַאה
 --טגָאזעג רע טָאה -- סָאװ ּבעילוצ,, ,שלַאּפ ןעוט ייז זַא ,לכש יּפ לע יז ןעזייוועּב
 יוצ רעדָא ?ןעטױט וצ ןײלַא ךיז ,םעד ךָאנ טוהל ױזַא רימ ןענייז ,דניירפ ַא
 ?המשנ ןוא ףוג ןעשיװצ דנוּב ןעטסעפ םעד ןעסיירעצ רימ ןעליו סָאװ בעיל
 רעמיור יד ןעסייװ סָאד ,ונ-- רערעדנַא ןַא ןערָאװעג ןיִּב ךיא זַא ,טגָאז ןעמ
 גהנמ ץטיול רעּבָא ,המחלמ רעד ןיא ןעּבראטש וצ סע זיא ןייש ;ןעטסעג םוצ
 ך'רַאפ ףױלטנַא ךיא בוא .דנַאה ס'אנוש ץכרוד ,טסייה טָאד ,המחלמ רעד ןופ
 ןיימ ךרוד ןעּברַאטש וצ תמאּב ךיא ןעידרעפ טלָאמעד ,רעמיור יד ןופ דרעװש
 ןעבַאה רעמיױר יד ןעװ רעּבָא .דנַאה רענעגייא ןיימ ךרוד ,דרעווש םענעגייא
 ןעזומ אפוג רימ זַא ,ןיוש אטישּפַא ָאט ,דנייפ םעד ןעניושרעפ וצ גנַאלרעֿפ םעד
 סָאד אפוג ךיז ןעטלָאװ רימ ּבױא ,שירַאנ ןעװעג ךָאד טלַאװס ! ןעניוש ךיז
 ןעּברַאטש וצ דובּכ ַא זיאס ,ײז טימ רימ ןעפמעק םעד ּבעילוצ סָאװ ,ןוטנָא
 העד ךרוד ןוא ףמַאק ןיא רעּבָא ,ךיוא ךיא גָאז סָאד ,טייהיירפ רעד ראפ
 יז טינ רעּבָא רעטציא .ןעסײרסױהַא זנוא ייּב יז ןעליװ סָאװ ,יד ןֹופ דנַאה
 ןעמענ וצ זנוא העדּב ןעּבַאה ייז טינ ,זנוא ןעגעק טכַאלש ןיא סױרַא ןעטערט
 ןעמ תעשּב ,ןעּברַאטש ןעלעװ וצ טינ יזא טקנופ זיא תונדחּפ .ןעּבעל סָאד
 ןעּבָאה סָאװ םורָאװ .טינ ףרַאד ןעמ תעשּב ,ןעּבראטש ןעלעװ וצ יװ ,ףראד
 ץרַאפ ? רעמיור יד וצ ףױרַא טינ ןעלָאז רימ זַא ,ןעּבָאה וצ ארומ ןעד רימ
 ןעדיײל ןעלעװ רימ זַא ,רעכיז ױזַא ןיא ןעד יצ רעבָא !תמא טינ ,ךָאד טיוט
 טגָאז ,ןיינ ?ןוטנַא ןײלַא ךיז טציא ןעליװ רימ סָאװ ,סָאד רעמיור יד דצמ
 טציא יװ ױזַא טקנוּפ -- ארומ רימ ןעּבָאה טּפַאשטכענק םעד רַאפ ,רערעדנא ןָא
 ןוא רערעדנַא ןַא רעדיװ טמוק ָאד !טייהיירפ ןיא ןעדָאּבעג ךיז רימ ןעטלָאװ
 יד זיא סע ,אּברדַא ןיינ .ןײלַא ךיז ןעטיוט וצ גיטומנעדלעה זיא סע זַא ,טגָאז
 ַאזַא ןדחּפ ןעסיורג ַא רהייז רַאפ טלַאה ,סנעטסגינייו ,ךיא .תונדהּפ עטסערג
 ןעטוג ץטימ רֶע טקנירטרעד ,רעטעװ ןעטכעלש ץ'רַאפ ארומ סיוא סָאװ ,רעפיש
 ,םערוטש ַא סיוא טכערּב סע תעשּב ,ףיש ןייז ןעליוו

 .על ץלַא ןופ םצע ןעצנַאג םעד דגנּכ דרָאמטסּבלעז רעד זיא ,םעד ץֹוח
 אטינ ןיאס .רעפעשעּב רעזנוא ,טָאג ןעגעק דניז ַא ךיילגוצ זיא ןוא סגיזעּב
 .ןוטנָא ןײלַא ךיז סע רעדָא טוט םעד ןעכוז ןויּכ ַא טימ לָאז סָאװ ,היח ןייק
 -עד ןוא .ןעּבעל ןרעג ליװ ןעמ זַא ,ץעזעג.רוטַאנ רעטסעפ ַא זיא סע םורָאװ
 דנוא ןעפָא ןעליװ סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא דנייפ רַאפ רימ ןעטכַארטעּב רעּביר
 ןעטױט זנוא ןעליװ סָאװ ,יד ןופ המקנ ןעמענ רימ ןוא ,ןעמענ ןעּבעל סָאד
 ,טנערָאצרעד ןייז טינ טעװ טָאג זַא ,רהיא טניימ ןעֶד יצ ןוא ,דייהרענעטלַאהעּב
 םהיא ןופ םורָאװ ?הנּתמ ןייז ןעטלַאה טשינרַאג רַאפ לָאז שנעמ רעד ּביוא
 וצ ןעזָאלרעּביא רימ ןעזומ םהיא ןוא תויח רעזנוא ןעמוקעּב ךַאד רימ ןעּבָאה
 יעג ןענייז סָאװ ,םיפוג עכילּברעטש רימ ןעבָאה עלַא ,ןופרעד ףוס ַא ןעכַאמ
 +ברעטשמוא ןַא טניואוו רעּבָא ףוג םעד ןיא .רמוח ןעדנעהייגרעפ ַא ןופ טעדליּב
 רעדַא ןעדנעװשרעפ לָאז רעצימע ןעװ .טײהטָאג רעד ןופ לייט ַא ,המשנ עכיל
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 ןופ ןערָאװעג טיורטעגנָא םהיא זיא סָאװ ,ןעגעמרעפ ַא רעּביא ןעטלַאװרעּפ טכעלש

 ןעװ רעּבָא ;שלַאפ ןוא גידניז רַאפ ךיז רע טנעכער טלָאמעד ןעשנעמַא

 .רעפ םעד רעּפרעק םענעגײא ןייז ןופ דלַאװעג רעּביא סױרַא טפרַאװ רעגייא

 וצ ןעטכַארט ךָאנ ןעד רע ןָאק יצ - ,טױרטעגנָא םהיא טָאה טָאג סָאװ .ןעגעמ

 ?טגידיילעּב טימרעד טָאה רע ןעמעװ ,ןעגיוא טמעד ןופ ןעגרָאּברעפ ןעביילג

 ,טפָארטשעּב ןערעװ ןעפַאלקש ענעפָאלטנַא זַא ,גיטכיר רַאפ סע טלַאה ןעמ

 עשז ןיוש טנייה -- שיּתּב.ילעּב עט כעלש ןופ ןעּפָאלטנַא ןענייז יז ןעװ וליפא

 רעד זיא סָאװ ,טָאג ןופ ןעפױלטנַא רימ ןעװ ,ןייז טינ אטח ןייק סע לָאז

 ךיז ןענעגעועג סָאװ יד זַא ,טינ רהיא טסײװ עשז ןױש !רַאה רעטסעּב

 סָאװ ,בֹוח םעד בָא ןעלהָאצ ןוא רוטַאנ רעד ןופ ץעזעג ץטיול ןעּבעל ץטימ

 -?ןעמענ םהיא ליװ רעּבכעג רעד ןעװ ,טלָאמעד טָאג ייּב ןעהילטנַא ןעּבָאה יז

 רעייז ןוא זױה רעיו ,דובּכ ןעגיּביא וצ ןעכיירגרעד ןעשנעמ עגיזָאד יד זַא

 ןײז ןענָאק יײז ,תומשנ ענײר ןעטלַאהעּב ייז ,םויק ןעגנַאל ַא ןעּבָאה החּפשמ

 םעד ןיא ןעניואו ייז ןוא ,ןערעװ טרעהרעד ןעלעװ תולפּת ערעײז זַא ,ידעכיז

 :גיּבײא ןופ ךשמ ןיא ןעגעמ יז ןענַאװ ןופ ,לעמיה ןופ טרָא ןעטסגילייה

 סָאװ ,יד טרהעקרעפ ;סרעּפרעק עטקעלפעּבמוא ןיא ןהײגנײרַא רעדיװ ןעטייק

 .ניפ רעד ןיא ירא ןעלאפ ,טױטעג ךיז דנעה ענעגייא ערעייז טימ ןעּבָאה

 ןיא עגיזָאד יד טפָארטש ,רעטָאפ רעייז ,טָאג ןוא ,טלעװ רעטשרעטנוא רערעטס

 סָאה רעּבירער ?יײז ךָאנ רעדניק ערעיז ןיא ךָאנ ןעשנעמ עגידניז ןעייווצ

 רַאפרעד טָאה קקוחמ רעטסגילק רעד ןוא ,ןעכערּברעפ ןעגיזָאד םעד טנייפ טָאג

 זנוא ייּב ןעמ זומ רעדרעמטסצלעז םעד םורָאװ (1 .ףָארטש ַא טגײלעגפױרַא

 סָאװ טייצ רעד ןיא ,גנַאגרעטנוא.ןענוז ן'זיּב דיײהרענעּבָארגעּבמוא ןעפרַאװקעװַא

 רעקלעפ ערעדנַא ייּב .דנייפ ַא וליפא ןייז וצ רּבקמ בוח ַא טגיל זנוא ףיוא

 סָאװ ,דנַאה עטכער יד עטיױט עכלעזַא ייּב ןעקַאהוצּבָא גהנמ ַא ןַאהרַאפ זיא

 רעגױָאד רעד יװ ױזַא ,ןעטיידעּב ףרַאד סָאד :טיוטעג ךיז יז ןעּבָאה רהיא טימ

 דנַאה יד טינ ךױא טרעהעג ֹזַא ,המשנ יד טּפוטשעגסױרַא טָאה רעּפרעק

 | | .רעּפרעק םוצ

 ףיסומ טינ ןוא גיטכיר ןעקנייד וצ גיסַאּפ סע זיא ,דניירפ עניימ ,רעּביױעד

 ַא ךָאנ ןעשנעמ יװ ,ןעפָארטעג זנוא טימ טָאה סָאװ ,קילגמוא םוצ ןייז וצ

 רימָאל ָאט ,עּבעל ןעּכייֵלּב ןעלַאז רימ בוא .רעפעשעּב רעזנוא ןעגעק דניז

 ןעפַאשרעפ טינ זנוא טעװ סָאד םירָאװ .גנוטער רענעגייא רעזנוא ןערעטש טינ

 לעיפ ױזַא ךרוד טומ רעזנוא ןעזיוועּב ןעּבָאה רימ ןעמעװ ,יד ייּב הפרח ןייק

 ךרוד ןהעשעג סע לָאז ָאט ,עּבראטש רימ ןעפרַאדעּב עשז רעמָאט ,תורובג

 יד ןיא ןהייגרעּביא טינ ,ךיז טהייטשרעפ ,ליוו ךיא .רעגיז יד ןופ דנַאה רעד

 טלָאמעד םורָאװ .אפוג ךיז ןעגעק דנוּצַא ןערעוו וצ ידכּב ,דנייפ יד ןופ ןעהייר

 סָאװ ,רעפיולרעּביא רעכילנהייוועג ַא רעדייא ,רעשירַאנ ךָאנ ןעוװעג ךיא טלָאװ

 סע טלָאװ ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,ןעּבעל ןייז ןעװעטַאר וצ ידכּב ,ױזַא טוט

 זיא ,ףיז שניוו רעּבָא ךיא סָאװ .םענעגייא ןיימ עקַאט ןוא ,ןעּברַאדרעּפ וצ ןָאטעג

 יַאטינ ץעזעג םוש ןײק דרָאמטסּבלעז ןעגעװ ללכּב זיא השמ תרות ןיא (}
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 טינ ןעגניירּבמוא ךימ ןעלעװ ייז ּביױא םורָאװ ,רעמיור יד דצמ הדיגּב ַא סָאד
 .רָאטשעג דיירפ טימ ךיא טלָאװ טלָאמעד ,טרָאװ םענעּבעגעג ץפיוא גידנעקוק
 ערעסערגַא ןעװעג רימ רַאפ טלָאװ ערעייז טײקשלַאפ עגיזָאד יד ןוא ,ןעּב
 ."ןוחצנ רעד רעדייא ,,טסיירטש

 ןעדיײרוצּבָא ידכּב ,טדערעג ףסוי טָאה סעכלעזַא ךַאנ המודּכ ןוא ךס ַא 6
 ןעגעק ּבױט טכַאמעג יײז טָאה שואי רעד רָאנ .דרַאמטסּבלעז ןופ םירבח ענייז
 :עג ןעגייז ןוא ,טױט םוצ טײרגעגוצ ךיז יז ןעּבָאה גנַאל ןיוש .תונעט עלַא
 ןענייז ןעטייז עלַא ןופ .םהיא ןעגעק רעטכַארּבעגפױא ץלַא רעבירעד ןערָאװ
 ןיא טגידלושעּב םהיא ןעּבַאה ,ןעדרעווש עזיױלּב טימ םהיא ֹוצ ןענַאטשעגוצ ייז
 טָאה רע רָאנ .ןעכעטשרעד וצ םהיא ,טיירג ןעװעג זיא רעכילטיא ןוא ,תוניזחפ
 .עג ענעדיישרעפ םהיא ןיא טקעװרעד טָאה סָאװ ,טיונ ןייז ןיא ןענַאטשרעּפ סע
 םעדכרוד ,דרעװש ןעדנעדרַאמ םעד ךיז ןופ ןעדנעוװּוצּבָא לָאמ סכילטיא ,,ןעלתיפ
 , ץטימ טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד ,ןעמָאנ םייּב ןעפורעגנַא םענייא טָאה רע סָאװ
 / :עגמוא ןעטריפ ַא ,דנַאה םייּב טּפַאחעגנָא ןעטירד ַא ,רערהיפ-סגירק ַא ןופ קילּב
 יז תעשב ,געיעג ןפיוא היח עדליוו ַא ךיז טהייגעּב ױזַא ,תושקּכ ךרוד טמיטש
 ,םעד ןעגעק ךיז יז טדנעװ לָאמ סכילטיא .ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעגמורַא זיא
 רעד ןיא ליפא יװ תויה ןוא .רהיא ףיוא ןעלַאפֹוצנָא ךיז טיירג סע רעוו
 .סגירק םעד טרהעעג םהיא ןיא ךָאנ ייז ןעבָאה טױנ רעטסרעסיוא רעגיזָאד
 ניק יד ,ןערָאװעג טמהיילעג יװ סמערָא טרעייז ןענייז רעּכירעד ,רערהיפנַא
 טאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ךס ַא ןוא ,דנעה ערעייז ןופ ןעלַאפעגסױרַא ןענייז ןעלַאשז
 טקעטשעגנײרַא קירוצ סע ןעּכָאה ,םהיא ןעגעק דרעװש רעייז ןעּביוהעגפיוא
 | .ןעליוו ןעטוג ץטימ

 ףסוי טָאה ,ענַאל רעטלעפייווצרעפ רעגיזָאד רעד ףיוא גידנעקוק טינ 7
 ףיוא ךיז גידנעזָאלרעפ ,טרהעקרעפ ;דנַאטשרעּפ ןערָאלק ןייז ןערהָאװעגנָא טיג
 טגָאזעג טָאה ןוא ןהָאק ןיא טלעטשעגנייַא ןעּבעל ןייז רע טָאה ,ףליה טטָאג
 ,ןעברַאטש וצ ךייא ייּב טמיטשעּב טסעפ זיא סע יװ תויה, :םירבח ענייז וצ
 .רעד לָאמ סכילטיא לָאז זנוא ןֹופ רעװ ,לרוג ץכרוד ןעמיטשעּב רימָאל ָאט
 טעװ ,ןעלַאפ טעװ לרוג רעד ןעמעװ ףױא ,רעד ןוא ,ןרעדנַא םעד ןעכעטש
 .םהיא ךָאנ טנעכייצעּב זיא סָאװ ,ןעגינעי םעד ןופ דנַאה רעד ךרוד ןעגרַאטש
 ייברעד ןוא ,ןעמעלַא ףיוא ןעלַאפ טוט ןופ לרוג רעד טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא
 םורָאװ .ןעטיוט וצ ןײלַא ךיז ףיורעד ןעזיװעגנָא ןייז טינ רענלעצנייא רעד טעװ
 רעד טעװ םירבח ענייז ןופ טױט ן'כָאנ בוא ,טכערמוא ןַא ןעוועג ךָאד טלָאװ'ס
 ,יןעּבעל ןייז ןעװעטַאר ןוא ןעּבָאה הטרח רעטצעל

 / םעדכָאנ ןוא יורטוצ טפַאשרעפ רעדיוװ םהיא טָאה גָאלשרָאּפ רעגיזָאד רעד
 טימ םענייאניא ךיוא רע טָאה ,ןעועג םיּפסמ וצרעד ןעּבַאה עגירעּביא יד יװ
 רע טָאה ,לרוג רעד ןעלַאפעג זיא ןעצימע ףיוא רָאנ יװ .לרוג ןעגיוצעג ייז
 םעד ןיא ,םהיא ךָאנ טמוק סָאװ ,םעד ךרוד ןעטױט קשח טימ טזָאלעג ךיז
 :ןעּברַאטש ןעװמ ךיוא רערהיפנָא רעד ךָאד טעװ דלַאּב זַא ,ןייזטסואוועּב
 ,רעמענעגנַא טכודעגסיוא ייז ךיז טָאה ן'פסוי טימ םענייאניא טוט רעד םורָאנז
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 לַאפוצ ַא ךרוד יצ ,ןעגָאז ןָאק ןעמ ,ףסוי רָאנ .ןעּבעל סָאד רעדייא
 ףסוי יװ תֹויה ןוא .רבח ַא ךָאנ טימ ,החגשה סנעטשרעּבױא םעד ךרוד רעדֿפ
 רע ּביוא ,טינ ןוא ,ןעלַאפ םהיאףיוא לָאז לרוג רעד זַא טינ ,טלָאװעג טינ טָאה
  ןופ טולּב יד טימ דנַאה ןײז ןעקעלפעּב ,ןעּבעל ןעּבילּבעג ןײלַא טלָאװ

 .גוא ךיז לָאז רע ,טדערעגוצ םענעי ךיוא רע טָאה רעּבירעד -- ,ןַאמסדנַאל ןייז |
 | .ןעּבעל ןייז ןעװעטַאר םעדכרוד ןוא רעמיור יד ןעּבעגרעס

 "יס ףמאק ם'נופ סױרַא םולשּב ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ףסוי יװ םעדכָאנ 8
 טכַארּבעג רונקנ םהיא טָאה ,טײלסדנַאל ענעגייא ענייז טימ ייס ,רעמיור יד טימ

 םהיא ידכּב ,ןעפיול וצ ןעמוקעג ןענייז רעמיור עלַא ,ן'סוניסּפסַא וצ ןערהיפ וצ !
 .סגירק םעד םורַא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,עטַאמ יד ןוא ,ןהעז וצ
 טהיירפעג ךיז ןעּבָאה עגינייא .לעמוט ןעסיורג ַא ןעּביוהעגפיוא טָאה ,רערהיפ
 .עגסיוא ןעּבַאה ערעדנַא ,ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג זיא רע סָאװ ,רעּבירעד
 צג רעּביא געװ ַא טכַאמעג ךיז ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,סעקגושַארטפ זעפוד
 ךענייז סָאװ ,יד .טנעהַאנ רעד ןופ ןעטכַארטעּב םהיא ןענָאק וצ ידכּב .דלַאװ
 דנייפ םעד ףרַאדעּב ןעמ זַא ,ןעירשעג ןעּבָאה ,סנעטייוװרעד ןופ ןענַאטשעג
 ענייז טנָאמרעד ןעּבָאה ,רעטנעהענ ןענַאטשעג ןעניז סָאװ י- ,ןעטיוט ןעזָאל
 יד ןעשיװצ .לזמ ןייז ןֹופ טייּב ץרעּביא םמוּתשנ ןעװעג ןענייז ןוא תורובג
 ףױא גידנעקוק טינ ,לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעװעג טינ זיא רעּבָא ןעריציפָא
 ןייז ךרוד טרהירעג ןייז טינ ,םהיא ןעגעק גנורעטיּברע רעגידרעהירפ רעד
 ףא סָאװ ,סוטיט רעלעדיײא רעד ןעװעג זיא טרהירעג סרעדנוזעּב .ןהעזסיוא
 ךוא קילגמוא ןיא טײקגיטסעפ ס'פסוי םשור ןעקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה םהיא
 ס'פסוי טלעטשעגרַאּפ ךיז טָאה רע תעשּב ןוא .רעטלע ןייז טימ להיפעגטימ רעד
 רע ײזַא יװ ,טכַארטעּב םהיא ןוא ,ןָאטעגפיוא טשרָאקָא טָאה רע סָאװ ,תורובג
 .ָצגניֵא טכער טשרע םהיא זיא ,דנייפ ענייז ןופ דנַאה ןיא ןעװעג טציא זיא
 ךיז טייּב סע יװ ,םעד ןעגעוו ,לזמ ם'נופ טכַאמ ןעגעװ קנַאדעג רעד ןעלַאפ
 צכילשנעמ עלַא ןופ טייקגידנעטשעּבמוא רעד ןעגעװ ןוא ,קילג-סגירק רעד ךיג
 ןעטסערג ם'נופ גנומיטש יד ןעוועג ךיוא סָאד זיא ךילרעּפניישעּב ןֹוא .ןעצכעוט
 ןעטלַאהעּב טינ ןעּבָאה יײז סָאװ ,ייּברעד ןעװעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ לייט
 לױּתשמ קרַאטש ךיז סֹוטיט טָאה טלָאמעד .םענעגנַאפעג ן'פיוא תונמחר רעייז
 ךןעגעװטסעדנופ ןעּבעל סָאד ן'פסוי ןעװעטַאר וצ ידכּב ,רעטָאפ םייּב ןעוועג

 ןעקישוצּבָא דלַאּב םהיא ידכּב ,ןעטיה גניירטש םהיא ןעסייהעג סוניסּפסַא טָאה =
 | ,ןע'נורינ וצ

 ךעדייר וצ טגנַאלרעּפ רע טָאה ,ןערָאװעג רהָאװעג סָאד זיא ףסוי זַא 9
 ןעסייהעג רערהיפ-סגירק רעד טָאה טלָאמעד ,ןעגיוא רעיפ רעטנוא ץ'סוניסּפסַא טימ
 ןוא ץ'סוטיט ןהוז ןייז ץוח ,ןהײגקעװַא ,ייּברעד ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלַא
 ,סוניסּפסַא ,וד, :טגָאזעג ױזַא טָאה ףסוי ןוא .דניירפ עטוג ענייז ןופ ןעייווצ
 טּפַאחעג וטסָאה ,ן'פסוי טּפַאװעג טסָאה וד סָאװ םעדכרוד זַא ,סיוועג טסנעכער
 יװ ,ריד רַאפ םוק ךיא םורָאװ .תועט ַא זיא -סָאד רָאנ .םענעגנַאפעג ַא זיולּב
 =סיוא טפרַאדעּב טינ טלָאװ ךיא ּבױא .ןעשינעהעשעג עגיטכיוו ןופ רעגָאזנָא ןַא
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 רעד טגנַאלרעפ סע סָאװ ,טסואועג ךיא לטָאװ ,טָאג ןופ תוחילש ַא ןערהיפ
 .סרערהיפ.סגירק רַאפ ןעּברַאטש ֹוצ טסַאּפ סע יװ ןוא ,ןעדיא יד ןופ ץעזעג
 יד ןעלעװ ןעד יצ !סָאװ בעילוצ רעּבָא ?ןע'נוריג וצ ןעקיש ךימ טסליװ וד
 ץפיוא ןעביילברעפ גנַאל ,ריד רַאפ ןוא םהיא ךָאנ ןייז ןעלעװ סָאװ ,םירסיק
 ןוא וד ,רעשרעהנײלַא ןוא רסיק ןערעװ טסעװ ,סוגיסּפסַא ,וד !ןיינ 1 ןיורט
 רַאפ ןעטיה ןוא ןעדניּב רערעכיז סָאװ ךָאנ ךימ זָאל רעטציא ! ןהוז ןייד ךיוא
 רעד ךיוא רָאנ ,רעשרעה ןיימ ןייז ןױלּב טינ טסעװ ,רסיק ,וד םורָאװ ;ךיז
 וטזומ רעבירעד .ןעשנעמ עלַא רעביא ןוא םי ןרעּביא ,דרע רעד רעביא רַאה
 ךיא ּבױא ,ןעטױט וצ ךימ ידכּב ןעטָאלשעגנייַא רעטטעפ סָאװ ןעטלַאה ךימ
 ײןעמָאנ סטָאג ןיא גיניוטכייל דיר

 דייר עגיזָאד יד טינ טיורטעג סוגיסּפסַא זַא ,ןעזיועגסיוא טָאה תלחתוכל
 סָאד ןעװעטַאר וצ ךיז ידכּב ,ן'פסוי ךצמ ץנוק ַא רַאפ ןעטלַאהעג סע טָאה ןוא
 טָאג תמחמ ,ןעּבױלג וצ ןירעד ןעּבױהעגנָא רע סָאה זייווכעלסיּב רָאנ .ןעגעל
 ןיורט םעד ןעגייטשעּב ןעגעװ ןעקנאדעג טקעװרעד ךיוא אפוג םהיא ןיא טָאה
 ץוח .הלשממ עגיטפנוקוצ יד םיתפומ ערעדנַא ךרוד ךיוא ןעזיװעגנָא םהיא ןוא
 רענעגנַאפעג רעד טָאה ןעלַאפ ערעדנַא ןיא ךיוא זַא ,ןעגנַאגרעד רע זיא ,םעד
 .ףניירפ סרערהיפ-סגירק ם'נופ רענייא םורָאװ .טגָאזעג תואיבנ גיטכיר ןיוש
 .גואוורעפ ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה ,סעומש  םייּב ייּברעד ןענַאטשעג זיא סָאװ
 .עצ טעװ תפדוי וַא ,טגָאועגסױארָאפ טינ טָאה ףסוי סָאװ ,רעּבירעד גנורעד
 טזייוו רשבירעד ; ןעגנַאּפעג ןעמונעג ןעלעװ טעװ אפוג רע ןוא ,ןערעװ טרעטש
 / טרעפטנעעג ףסוי טָאה ףיורעד .דָאנעג ס'אנוש םעד ךיז וצ ןעהיצוצוצ ידכּב ,יירעדיױלּפ עטסוּפ ַא טינ רהעמ זיא ,טציא טלהייצרעד רע סָאװ ,סָאד זַא ,סיוא
 47 ךָאג זַא ,תפדוי ןופ רעגױאװניַא יד טגָאזעגסױארָאפ רע טָאה יאדוא זַא
 טעװ אפוג רע ןוא ,דנייפ יד ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפניירא ייז ןעלעוו געט
 ןעגערטכַאנ טזָאלעג טָאה סוניטּפסַא ,דייהרעגידעּבעל ןעגנַאפעג ןעמונעג ןערעװו
 העידי יד ןענופעג טָאה רע יװ תויח ןוא ,ענעגנַאפעג יד יב דךייהרעליטש ךיז
 עגונּב האוכנ רעד ןיא ןעּבױלג וצ ןעּבױהעגנָא ךיוא רע טָאה רעבירעד ,תמא רַאפ
 הסיפּת ןיא ןעטלַאה ן'פסוי ךָאנ ןעזָאלעג תמא טָאה רע ,ןָאזרעּפ רענעגייא ןייז וצ
 םהיא ןעטייהעג רעטייוו ףיוא ךיוא טָאה ןֹוא םיצפח ערעײט ערעדנא ןוא םידגּב ערעײט ןעקנַאשעג יּברעד םהיא טָאה רע רָאג ,ןעטייק ןיא טדימשעג ןוא
 רֶקיֵע רעד ףסוי טָאה גנונעכייצסיוא עגיזָאד יד - ןעלדנַאהעּב וצ ךילדניירפ
 ,ץסוטיט ןעקנַאדרעּפ וצ טַאהעג
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 .לעטיּפאק רעטניינ
 .רעטנוא ךיז טיג אירבט וא ןעמונעגניא טרעװ ופי

 וּכע ןײק קעװַא רעדיװ סוניסּפסַא זיא זומּת שדוח ןיא געט רעיפ 1

 סָאװ ,םי גערּב םייּב אירסיק ןייק ןהייג טזָאלעג ךיז רע טָאה טרָאד ןופ ןוא

 יד .ןעכירג ןופ טניואװעּב רקיע רעד ,הדוהי ןופ טדָאטש עסיורג ַא רהייז זיא

 תוכרּב טימ לייח םעד ןוא רערהיפ.סגירק םעד ןעמונעגפיוא ןעּבָאה רעניואוונייא

 וצ טייקנעּבעגרעּביא סיוא לייט םוצ ,דיירפ רעייז ןופ ןעזייוועּב ערעדנַא ןוא

 ןעּבָאה רעּבירעד .עטגיזעּב יד וצ האנש סיוא רהעמ ךָאנ לייט םוצ ,רעמיור יד

 ץפסוי לָאז ןעמ ,יירשעג סיורג טימ טרעדָאפעג ייז ןופ ןעסַאמ עצנַאג ךיוא

 טימ ןעפרָאװעגּבָא גנורעדָאפ עגיזָאד יד טָאה סוניסּפסַא רָאנ .ןעטיוט ןעזָאל

 רע טָאה ףיורעד .ןומה ןעדליװ ם'נופ ןעמוקעג זיא יז לייװ ,הור רעמהענרָאפ

 תמחמ ,ןעריטרַאװק-רעטניוװ ףיוא טרָאד ןענָאיגעל ענייז ןופ ייווצ טלעטשעגקעװַא .

 ןָאיגעל ןעט.15 םעד ;וצרעד גיסַאּפ זיא טדָאטש יד זַא ,ןענופעגנייַא טָאה רע

 ןערעוושעּב וצ לעיפוצ טינ ידכּב ,ןאש:תיב ןיא טלעטשעגקעװַא רע טָאה רעּבָא

 ןיא ןעװעג אירסיק זיא םי םייּב ןוא לָאט ןיא עגַאל רהיא תמחמ ,אירסיק

 ןערעװ טקיטשרעד וצ זיּב סײה יװ ,םירַאװ םענעגנָא ױזַא טקנוּפ רעטניװ

 | | | ,רעמוז ןיא

 ןעסַאמ עדנעטיידעּב ןיא ןעּבילקעגפיונוצ רעדיװ ךיז ןעּבָאה לייוורעד 2 |

 ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא תומוהמ יד ןופ טייצ רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןעדיא

 יד .טדעטש עטרעטשעצ יד ןופ ןערָאװעג לוצינ רעדָא דנעה ס'מיאנוש יד

 .עג טסיװרעפ רעהירפ זיא סָאװ ,ופי טגיטסעפעּב רעדיװ ןעּבָאה ןעדיא עגיזָאד

 ּבעילוצ טקנוּפציטש ַא רַאפ טכַאמעג יז ןעּבָאה ןוא ,ץסויטסיק ךרוד ןערָאװ

 סָאװ ,דנַאל ןיא זַא ,ךיז טהייטשרעפ'ס  .ןעגנומענרעטנוא עשירעגירק עגידרעטייוו

 טגעוורעד טינ ךיז יז ןעּבָאה ,דנייפ יד ךרוד רעכיזמוא טכַאמעג ןערָאװעג זיִא

 יז .םי ץפיוא ןעזָאל וצ ךיז ןעסָאלשעּב יז ןעּבָאה ןכּב ןוא ,ןעטערטוצסױרַא

 ןפיוא ןעיײרעּבױר ןָאטעגּבָא ןעּבָאה ,ןעפיש-ןעטַאריּפ ךס ַא טיוּבעגסױא ןעּבָאה

 זַא ,טרהיפעגסיוא ןעּבָאה ןוא ,ןעטּפיגע ןוא ןעיקינעפ ,ןעיריס ןעשיווצ געוו.םי

 .ףיש ןייא ןייק ןהעז טזָאלעג טיג דלַאּב ךיז טָאה ןרעסַאװ ענעי ןיא

 ףּכיּת רע טָאה ,םישעמ ערעיײז ןעגעװ טרעהרעד טָאה סוניסּפסַא רָאנ יװ

 .עגנײרַא ןענייז ייז ןוא ,דרעפ ףיוא ןוא סופ וצ ןעטַאדלָאט ופי ןייק טקישעג

 .ָאה רעגױאװנייַא יד םורָאװ .טדָאטש רעטצעזעּבמוא רעד ןיא טכַאנייּב ןעגנורד

 ןעּבָאה ,לַאּפנָא ןעטנַאלּפעג םעד ןעגעװ טסואורעד רעהירפ טַאהעג ךיז ןעּב

 ןעפָאלטנַא ןענייז ןוא גנוגידייטרעפ יד ןעפרָאװעג רעמיור יד רַאפ ארומ סיוא

 ,דנַאטשּבָא ןעטייװ ַאזַא ףיוא טגיטכענעגרעּביא ןעּבָאה יז ואװ ,ןעפיש ףיוא
 .ןעכיירגרעד טנָאקעג טינ יז וצ ןעּבָאה רעמיור יד ןופ ןעלייפ יד זַא

 רהיא ייּב זיא גערּב רעד רָאנ ,ןעפַאה ןייק טינ רוטַאנ ןופ טָאה ופי 3

 עדיּב ףיא ;םי םוצ ,טנַאװ ַא יװ ,ךילג ּבָארַא ךיז טזָאל ןוא ןעטלַאּפשעצ

 עגױָאד יד ךיוא רָאנ ,ןעגיוּבעגסױא לעסיּב ַא גערּב רעד זיא טדָאטש ןעקע
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 עסיורג ןופ ןוא טנעװןעזלעפ עכילג ןופ זיולּב ןעהייטשעּב ןעציּפשש עצרוק
  םינמיס טציא ךָאנ ןעמ טזייװעּב ָאד .םי ןיא ןײרַא ןעצרַאטש סָאװ ,רענייטש
 היא השעמ עגױָאד יד טלַא יװ ,טזייװעּב סָאד ןוא -- ןעטייק סיַאדעמַארדנַא ןופ
 עסיורג ַא טּפַאשעּב ןוא גערּב ןעגעק ףײלג טמערוטש סָאװ ,טניוװ;ןופצ רעד
 ךָאנ ןעפַאה םעד טכַאמ ,רעּביאנעגעק ןעהייטש טָאװ ,ןעזלעפ יד ייּב גנומערטש
 | | ,םי רענעפָא רעד רעדייא ,רעכילרהעפעג

 ךופ רעגױאװניײֵא יד טפישעגמורַא ךיז ןעּבָאה ןעפַאה ןעגיזַאד םעד ןיא
 .מערוטש רעקראטש ַא ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאװ ןעגרָאמ ןעגעק לָאמַא טימ יוו--ופי
 ענעי ןיא ןעמיווש סָאװ ,רעפיש יד ןָא םהיא ןעפור דניוװ-ןופצ רעצרַאװש--טניוו
 / ,ערעדנַא יד ןָא ענייא טּפַאלקעצ ןעפיש יד ןופ לייט ןייא טָאה ןוא--ןרעסַאװ
 סָאװ ,ךס ַא ןעזלעפ יז ףיוא טרעדײלשעג רע טָאה לייט ןרעדנַא םעד ןוא
 טָאװ ,דנייפ יד רַאפ ןוא רענייטש ענייז טימ גערּב ן'רַאפ טַאהעג ארומ ןעּבָאה
 ןעגעקטנַא ןעוָאל ךיז טבורּפעג ןעּבָאה ,גערּב םעד ןעמונרעפ טַאהעג ןעּבָאה
 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,סעילַאװכ יד רָאנ ןייֹרַא םי םענעּפָא ם'ניא םָארטש םעד
 יד ןעבָאה ץיגרע ןיא .ןעקנורטרעד ייז ןעּבָאה ,סמערוט יװ ךיוה ןעּביוהרעד
 ןעטלאהעּב וצ ךיז ףױא ,טֹרָא ןיק ךיז רַאפ ןהעזעג טינ ענעקַארשעגרעּביא
  .עג ַײז טָאה סױהַא םי ם'נופ ;גנוטער ףױא ןמיס ןייק טינ ץיגרע ןיא ,טרָאד
 .רעפ ועמױר יד יי ןעּבָאה טדָאטש יד ,םערוטש ם'נופ טּפַארק יד ןעּבירט
 ןעפיש יד העשּב ,ןערעז טזָאלעג ךיז טָאה יירשעג-רעמָאי; רעכיוה ַא .טרַאּפש
  .עצ ןערעװ ןעגעלפ יז תעשּב ,שער רעגיד'אְרֹומ ַא ,ןעטיוטשפיונוצ ךיז ןעגעלפ
 דנַאר ןרעּביא ןערָאװעג טקנײװשענּבָארַא לייט םוצ ןענייז ןעשנעמ יד .ןעכָארּב
 ןעפיש יד טימ םענייאניא ןעגנַאגעגרעטנוא יז ןענייז לייט םוצ ,ןעפיש יד ןופ
 ךיז ןעּבָאה יז סָאװ םעדכרוד ,טיוט ַא ןָאטעגנָא רעהירפַא ךיז ןעּבָאה ערעדנַא
 טלָאװ טױט רעגיזָאד רעד יװ יװַא ,דרעװש םענעגייא רעייז טימ ןעכַאטשרעד
 .טרעדײלשעגמורַא ןערָאװעג זיא בור רעטסערג רעד רָאנ .רערעגנירג ַא ןעוועג
 םי רעד זַא ױזַא ,טנעװ.ןעזלעפ יד ףיא טרעשעמשעצ ןוא סעילַאװכ יד ךרוד
 . ןעװעג זיא גערּב רעד ןוא ,טולּב ןופ טור ךלהמ ןעסיווג ַא ףיוא ןעוװעג זיא
 דייהרעגידעּבעל ןענייז סָאװ ,יד ןופ ךיוא םורָאװ .סרּשרעק עטיוט טימ לופ
 טינ םענייא ןייק רעמיור יד ןעּבָאה ,השבי רעד ףיוא ןערָטוועג ןעפרָאװעגסױרַא
 סָאװ ,סרעּפרעק עטױט יד ןופ להָאצ יד ןעפָארטעּב טָאה 4700 .ןעּבעל טזָאלעג
 ףיױא ןעּבָאה רעמיור יד יװ םעדכָאנ .םי ןופ ןערָאװעג ןעפדָאזוָּנ גסױרַא ןענייז
 יז ןעּבָאה ,דרעש ַא ןעכיורּבעג וצ ןהָא ,טדָאטש יד ןעמֹונעגנייצ ןפוא ַאזַא
 ,דנורג ןזיּב טרעטשעצ יז

 ךרוד ןערָאװעג ןעמונעגנייַא לָאמ ייווצ ופי זיא טייצ רעצרוק ַא .ןיא
 טדָאטש רעד ןיא ןעצעזעב טינ לָאמַא רעדיװ ךיז ןעלָאז סע ידכּב ,רעמיי . יד
 רעגַאל ַא גנוטסעפ רעד ןיא ןעגָאלשפיוא ןעסייהעג סוניטּפסַא טָאה ,רעּבױר.םי
 .סופ ןוא יירעטייר להָאצ עסיוועג ַא טרָאד ןעלעטשקעװַא ןוא ןעטַאדלָאס רַאפ
 רעטייר יד ,טרָא ן'פיוא ןעציז ןעּביילּב טזומעג ןעגָאה עטצעל יד ,ןעטַאדלָאס
 ןוא ןעלַאפנָא.ּבױר ןעכַאמ ,הביבס רעד ןיא ןעטײרמורַא טפרַאדעּב ןעּבָאה רעּבא
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 ןופ טייװ טינ ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,ךעלטדעטש ןוא רעמרעד יד ןערעטשעצ
 טרהיפעגסיוא ךילטקניּפ עקַאט ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה להעפעב ןעגיזָאד םעד ,ופי
 גידנעּבױר ,דנעגעג רעד רעּביא ןעטירעגמורַא ןייא-גָאט ,סיוא-גָאט ןענייז ןוא
 ' ,גנידצלַא גידנערעטשעצ ןוא

 זיא תפדוי זַא ,הרושּב יד םילשורי ןיא ןעמוקעגנָא זיא סע תעשּב 5
 ,ןעּביױלג טלָאװעג טינ הליחּתכל לייט רעטסערג רעד טָאה ,ןערָאװעג ןעמונעגנייַא
 טינ זיא'ס לייוו ,סנעטייווצ ןוא ,סיורג ױזַא ןעװעג זיא קילגמוא רעד לייװ ,סנעטשרע
 .נָא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעגיוא ענייז טימ ןהעזעג ןעבַאה לָאז סָאװ ,רענייק ןעוװעג
 יד תעשַּב ןערָאװעג ןענורטנַא טינ זיא הילש .ןייא ןייק וליפא םורָאװ .טגָאזעג
 ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעג טינ רהעמ ןענייז סע .ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא טדָאטש
 ערעכיז ןייק רָאנ ,גנוטסעפ רעד ןופ ןעלַאפ ןעגעװ טלהייצרעד ןעּבָאה סָאװ
 רעד טיירּפשרעפ ךיז טָאה רעּבָא זייווכעלסיּב .ןעװעג טינ זיא ןעגנוגיטעטשעּב
 ןיק רעגריב עלַא יײּב סע ויא דלַאּב ןוא ,ןעדנעגעג עשינכש יד ךרוד תמא
 ףיסומ ןעמ טָאה ןעשינעהעשעג ע'תמא יד וצ טינ רהעמ ,ןעװעג טינ קפסו

 ,לשמל ,ןעמ טָאה ױזַא .ןהעשעג טינרָאג ןענייז סָאװ ,עטכַארטעגסױא ךס ַא ןעוועג
 ןעמונעגנייַא זיא טדָאטש יד תעשּב ,ןעלַאפעג ןייז לָאז ףסוי זַא ,טלהייצױעד
 ,ץרַאמש ןעפעיט טימ םילשורי ץנַאג טליפעגנָא טָאה הרושּב עגיזָאד יד .ןערָאװעג
 ןעמ טָאה רעזיה ןוא תוחּפשמ ענלעצנייא יד ןיא סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא
 רעיורט רעד זיא ,טפַאשע'בורק רעד ןופ דַארג ן'טיול ענעמוקעגמוא יד טנייוװעּב
 .עב ןעּבָאה עגינייא .רעיורט-סקלָאפ רע'תמא ןַא ןעוועג רערהיפ.סגירק ן'רעּביא
 רעדירּב ,ןעשנעמ עטּבעילעג ױזַא ןופ ערעדנַא ,דניירפ ןופ רהעװנָא םעד טגָאלק
 ךשמ ןיא זַא .ױזַא ,טנייװעּב עלַא ןעּבָאה רעּבָא ץפסוי ;םיבורק עטייװ רעדַא
 ןעמונעג טינ ףוס ןיק רָאג טדָאטש ןיא רעמָאי רעד טָאה געט גיסיירד ןופ
 ערעייז ןעטיילגעּב וצ ידכּב ,סרעלעיּפש.ןעטיילפ ןעגנודעג ךיוא ןעּבָאה ךסַא
 ,רעדעיל.גָאלק

 ךיוא ןוא תמא רעד ןערָאװעג טסואוועּב זיא זַא ,טייצ רעד טימ רעּבָא 6
 .עגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעלַאפעג ןיא תּפדֹי ױזַא יװ ,םיטרּפ ערעיונעג
 רָאנ ,השעמ עטכַארטעגסױא ןַא ןעװעג זיא טױט ס'פסוי סָאװ יד אל זַא ,ןעזיװ
 ןעהייגעּב ןעריציפָא עשימיור יד זַא ןוא ,טּבעל רע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ
 יד ןופ סעּכ רעד זיא טלָאמעד -- ,םענעגנַאפעג ַא טימ יװ טינ םהיא טימ ךיז
 עיטַאּפמיס רעיײז יװ ,סיורג ױזַא טקנוּפ ןערָאװעג ןעגידעּבעל םעד ףיוא ןעדיא
 טלעדיעג ןעמ טָאה ָאד .טױט ,רַאפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז ןעמעװ ,םעד טימ

 טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,הדיגּבַא יװ טרָאד ,תונדחּפ יװ ,רהיפפיוא ןייז -
 ,גרעטסעל ןוא ענעדירפוצמוא יװ ,ןערעה טנַאקעג טינ ךַאז רעד:.: ןייק ןעמ טָאה
 | .םהיא ןעגעק דייר עגיד

 ,אפוג הלּפמ רעד רעּביא טרעטיּברעפ ןעװעג ןיוש ןענייז ןעדיא . יד ּביױא
 .םוא רעד .לזמ ןעטכעלש רעייז ךרוד ןעסקַאװעג רהעמ ךָאנ סעּכ רעייז זיא
 רענעגייא רעייז ןעגעוו ןעטכַארט וצ ,ןעשנעמ עגידנַאטשרעּפ טגעוועּב סָאװ ,קילג
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 יז רַאפ ןעװעג זיא ,ןעשינעהעשעג עכילנהע ןופ ךיז ןעטיה וצ ןוא טייקרעכיז
 רעד ןוא ,קילגמוא םעיינ ַא ןעכוז וצ ןעּבירטעגנָא ייז טָאה סָאװ ,שטייּב ַא רָאנ
 רעדנַא ןַא ןופ ּבֹױהנַא רעד ייז רַאפ ןעװעג גידנעטש זיא הרצ ןייא ןופ ףוס
 ןעגעק טייקטציײרעצ רעייז ןעסקַאװעג גידנעטש ךיוא זיא ,סנעגירעּביא .הרצ
 --ץפסוי ךיוא ייז ךיוד ןעפָארטשעּב וצ טנעכערעג ןעבָאה ייז לייו ,רעמיור יד
 ,םילשורי ןיא גנומיטש יד טלָאמעד ןעװעג זיא שימרוטש ױזַא

 .וצפיוא העדּב טַאהעג טָאה סָאװ ,סּפירגַא גינעק רעד טָאה לייוורעד 7
 וױה ןייז ןופ טכַארּפ ןעצנַאג ןטימ לייח ןייז ןוא רערהיפ:סגירק םעד ןעמענ
 ןייז ןעטלַאהוצרעטנוא רעמיר יד ןופ ףליה רעד טימ טנעכערעג טָאה ןוא
 .רעּפ ן'סוניסּפסַא ןעדַאלעגנייַא --םהיא רעטנוא טלעקָאשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןיורט
 טזָאלעג ךיז סוניסּפסַא טָאה םעד תמחמ .ךיירגיניק ןייז ןעכוזעּב וצ ךילנעז
 ןייז טוָאלעג טָאה רע ּואֹװ ,יּפיליפ.הירסיק ןיק םי םייּב הירסיק ןופ ןהייג
 ןיא טייצ יד טכַארּברעפ רע טָאה ןײלַא ןוא ,געט גיצנַאװצ ןעהורסיוא לייח
 רַאפ קנַאד ַא סלַא טײהטָאג רעד וצ תונּברק טכַארּבעג טָאה ןוא ןעטײצלָאמ
 .דרומ טָאה היכירט זַא ,טגָאזעגנָא םהיא טָאה ןעמ זַא רעּבָא .תונוחצנ ענייז
 ןעּבָאה טדעטש עדייּב) ןעהורמוא ןעכָארּבעגסױא ןענייז הירבט ןיא זַא ,ןעװעג
 ערטוצסורַא גיטיונ רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ,(טיּבעג סע'סשירגַא וצ טרעהעג
 םוטעמוא העד רעד ייּב טסעפ ןעװעג זיא רע ליײװ ,גירק ןיא ייז ןעגעק ןעט
 םעד ןעזײװסױרַא טלָאװעג רע טָאה ךיילגוצ .ןעדיא יד ןעביײרטוצרעדנַאנופ
 םהיא טעװ רע סָאװ ,םעדכרוד םיחרוא תסנכה רעד רַאפ ץנַאד ןייז גינעק
 .טױעטש עדייב ןעגניירּבקירוצ

 .עּב ןטימ הירסיק ןייק ץסוטיט ןהוז ןייז .טקישעג רע טָאה םעד תמחמ
 .יקס ןייק ,טרָאד ךיז טניפעג סָאװ ,לייח םעד ןערהיפרעּבירַא לָאז רע ,להעפ
 יד זיא סָאװ ןוא הירבט ןופ טייװ טינ ךיז טניפעג סָאװ ,(ןאש-תיּב) סילָאּפָאט
 ןײלַא ךיוא דלַאּב רע זיא ןיהַא .(1 סילָאּפַאקעד ןופ טיּבעג ןיא טדָאטש עטסערג
 .ָארטעגסױרַא רע זיא טרָאד ןופ .ןהוז ץטימ ןעפערטוצפיונוצ ךיז ידכּב ,קעװַא
 טרָא ןַא ןיא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טָאה ןוא ןענָאיגעל יירד טימ ןעט
 ןופ טייװ סעידַאטס 30 ןופ ךלהמ ַא ךיז טניפעג סָאװ ,סירּבַאנעס ןעמָאנ ן'טימ
 רע טָאה ךָאנרעד ,ןהעז םהיא טנָאקעג גנירג ןעּבָאה םידרומ יד ואוו ,הירבט
 .וצרעטנוא ידכב ,רעטייר 50 ןופ שארב סונַאירעלַאװ ַאירוקעד םעד טקישעג
 ייֵז ,ייז ייּב ןרעדָאפ וצ ןוא טדָאטש ןופ רעגריּב יד טימ ןעטוג טימ ןעלדנַאה
 זַא ,טסואורעד ךיז טָאה רערהיפסגירק רעד םורָאװ .ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז
 טצעהעגרעטנוא טרעװ הדירמ יד זַא ןוא ,טייהיירפ ךָאנ ןערַאג רענױאװניײַא יד
 ,עגיטסול.טגירק עכילטע ךרוד זיולּב

 ןעװעג ןענייז סָאד .דעטש ןהעצ ןופ גנוגינייארעפ 8 שיכירג ףיוא טסיײה סילָאּפאקעד (1

 רעד סָאװ ןוא עניטסעלַאּפ ןופ ןעדנעגעג ענעדיישרעפ ןיא ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,טדעטש ןהעש

 ,עג ןענייז ײז .ןעכירג רעדָא רעיריס ןופ ןענאטשעב זיא גנורעקלעפעב רעייז ןופ בור רעטסערג

 א טערליבעג ןעבאה ןוא הכולמ רעשידיא רעד ןופ גיגניײהכָאנוא טכיזגיה רעשיטילָאּפ ןיא ןעװ

 טדעטש עײרפ ןופ דנוכ ש סלַא טײהגײא עשיטילָאּפ ערעדנוזעּב
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 ?ןעמוקעגוצ זיא רע זַא ןוא ,ןיהַא ןעטירעגקעװַא סונַאירעלַאװ זיא ןכּב
 ,דרעפ יד ןופ ּבָארַא רעטיילגעצ ענייז טימ רע זיא ,רעיומ רעד וצ טנעהָאנ
 ךיא ןעטערטנײרַא ןײלעװ ןעטלָאװ יײז יװ ױזַא ןהעזסיוא טינ לָאז סע ידכּב
 סױרַא ןענייז ,ןעדיירסיוא טרָאװ ַא טנַאקעג ךָאנ טָאה רע רעדייא רָאנ ,ףמאק
 יז ןופ שארּב ןוא ,םידרומ יד ןעשיװצ עטסגיטומ יד טדָאטש ןופ םהיא ןעגעק
 סָאװ ,סונַאירעלַאװ .עדנַאּברעּבױר ַא ןופ רערהיפ ַא ,תפס ןּב עושי רעסיוועג ַא
 טלָאװ רע ןעוו ,ןַאד וליפַא געלשעג ַא ןיא ךיז ןעזָאלנײרַא טלָאװעג טינ טלָאװ

 ןיײז טימ ךילרהעפעג רַאפ ןעטלַאהעג טָאה ,ןוחצנ ןייז ןיא רעכיז ןעװעג |
 ףסַא ןעװעג ןענײז סָאװ ,דנייפ יד ןעגעק ןעפמעק וצ גנוליײטּבַא רעניילק

 ךענייז ןעשנעמ ענייז זַא טרפּב ןוא ,להָאצ רעייז טול םהיא רַאפ רעקרַאטש }
 ;טגעּפַאװעּב ךַאװש וצ ןעועג ןעדיא עענעפַאװעּב טוג יד טימ ךיילגרעפ ןיא|
 טגָאיעגנײרַא רענגעג יד ןופ טייקטסײרד עטכירֶעגמוא יד םהיא טָאה םעד ץוח
 רעמיור ערעדנַא ףניפ ןוא ,סופ וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא רע זיא ןכּב .קערשַא
 ײיז ןעּבָאה ןעשנעמ ענייז ןוא עושי ןוא ,דרעפ ערעייז ןהייטש טזָאלעג ןעּבָאה
 ןעטלָאװ יז יװ ױזַא טקנופ ,טדָאטש ןיא טרהיפעגנײרַא ןעיירשעג-סנעדיירפ טימ
 .תואמר ךרוד טינ ןוא טכַאלש רענעפָא ןיא ייז טּפַאחרעּפ טַאהעג

 'עטסטלע יד ןענייז ,שינעהעשעג רעגיזָאד רעד ךרוד ןעקָארשעגרעּביא ,8
 ןעשימיור ןיא ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא יד ןוא טדָאטש ןופ
 ,,טייז רעייז ףיוא גינעק םעד ןעגױצעגרעּבירַא ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ .רעגַאל
 ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה ןוא הינק יד ףיוא ן'סוניסּפסַא רַאפ ןעלַאפעג ייז ןענייז
 -ָארטשעּב טינ לָאז ןוא דָאנעג טימ ןערעהסיוא ייז לָאז רע ,םימחר םהיא ייּב
 רע רָאנ ,ןעשנעמ עכילטע ןופ תעגושמ רעד רעּביא טדָאטש עצנַאג יד ןעפ
 - ךופ דצ ן'פיוא ןענַאטשעג גידנעטש זיא סָאװ ,גנורעקלעפעּב יד ןעניושרעפ לָאז
 זיױלּב סָאװ ,הדירמ רעד ןופ רעוטפיוא יד רָאנ ןעפָארטשעּב ןוא ,רעמיור יד
 ,טדָאטש יד ןעּבעגוצרעּביא ךילגעממוא רַאפ טכַאמעג רעהַא זיּב יז ןעּבָאה ייז
 ך'רעּביא זיא רערהיפ.טגירק רעד םגה ,ןוט טלָאװעג גנַאל ןיוש ןעּבָאה ייז סָאװ
 ןעגעווטסעדנופ ,טדָאטש רעצנאג רעד ףױא סעּכ ןיא ןעוועג דרעפ יד ןופ ּביור
 לייװ ,םהיא וצ טדנעװעג ןעװעג ןענייז סָאװ ,תושקּב יד ןעּבעגעגכָאנ רע טָאה
 .טרָאטש רעד ןעגעװ טגרָאזעּב קרָאטש זיא סּפירגַא ךיוא זַא ,ןהעזעג טָאה רע

 חַאפ דָאנעג ןעטעּבעגסױא ןפוא ַאזַא ףױא ןעּבָאה םינלדּתש יד תעשּב
 ףַאפ רהעמ ךיז ןעטלַאהעג טינ רעגנײהנַא עֶנייז ןוא עושי ןעּבָאה ,טדָאטש רעד
 ךרעדנַא ן'פיוא .היכירט ןייק ןערָאװעג .ןעפָאלטנַא רעּבירעד ןענייז ןוא רעכיז
 ,רעטײר גנולײטּבָא ןַא טימ ן'ססונירט טקישעג רערהיפ.סגירק רעד טָאה גָאט
 ףעכילדירפ ַא וצ הטונ זיא גנורעקלעפעּב עצנַאג יד בוא ,ןעשרָאפוצסױא ידכּב
 +װ ,עגיּבלעזיד זיא גנומיטש יד זַא ,ןעגנַאגרעד זיא רע יװ תויה ןוא ,גנוטלַאה
 ךייז טימ רהיא וצ רעטנעהענ ןעטָארטעגוצ רע זיא רעּבירעד ;םינלדּתש יד ייּב
 ךופ ןרעױט יד םהיא רַאפ טנעפעעג רענױאװניײַא יד ןעּבָאה טלָאמעד  .לייח
 םהיא גידנעפורנָא ,תוכרּב טימ ןעגעקטנַא ןעגנַאגעג םהיא ןענייז ןוא טדָאטש
 ץרַאטש טזומעג ךיז טָאה לייח רעד תמחמ .רעטעטליואוו ןוא רעזיילסיוא רעייז

-- 280 --- 



 תומהלמ לשידיא יד

 .עג סוניטּפסַא טָאה רעצירעד ,לָאמש וצ ןעוועג ןענייז ןרעיוט יד לייװ ,ןערַאּפס
 ןעכַאמ רעטיירּב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא רעיומ ןעגיד'מורד ם'נופ קיטש ַא ןעכערּבנייַא טזָא
 ןעטַאדלָאס ענייז ןעטָאּברעפ רע טָאה ּבעילוצ גינעק םעד רָאנ .גנַאגנײרַא םעד
 ,ןרעױמ יד טרעטשעצ טינ רע טָאה ךיוא .ןעטַאטדלַאװעג ןוטּבָא ןוא ןעריּבַאר וצ
 אּבהל ףיוא ןעּבײלּב ןעלעװ רענױאװניײַא יד זַא ,ןעװעג ברע טָאה סּפירגַא לײװ
 טָאה סָאװ ,טדַאטש יד טכַארּבעגרעטנורַא רעדיװ :סוגיסּפסַא טָאה יֹוזַא .יירטעג
 ינינעק ןופ הלשממ רעד רעטנוא ,הדירמ רעד ןופ ןעטילעג ךס ַא סנעגירעּביא

 ,לעטיּפאק רעטנהעצ
 ,ןדרי ןופ גנומערטש רעד ןופ גנוּביײרשעּב יד -- ,היכירט ןיֵא טמהענ סוניסּפסא

 ,רסוניג רגעגעג רעד ןופ ןוא ערעיזָא רעד ןופ ךיוא יו

 ןעגָאלשעגפױא טָאה ןוא ןעגנַאגעג רעטייוװ סוניסּפסַא זיא הירבט ןופ 1
 טָאה רע ןעכלעוו ,רעגַאל ַא היכירט ןעשיווצ ןוא טדָאטש רעגיזָאד רעד ןעשיווצ |

 ָאד טעװ ףמַאק רעד זַא ,ןעװעג רעשמ טָאה רע תמחמ ,טגיטסעפעּב רעקרַאטש
 .פיונוצ טַאהעג ךָאד ךיז ןעּבַאה ענעדירפוצמוא עלַא םורָאװ .,ןעהיצ .רעגנייל ךיז
 טדָאטש ןופ טייקגיטסעפ רעד ףיוא ךיז גידנעזָאלרעפ ,היכירט ןיא ןעּבילקעג
 רענױאװנייֵא עגיטרָאד יד ןופ ןעפורעגנַא טרעװ סָאװ ,ערעיזַא רעד ףיוא ןוא
 ,גרַאּב א ןופ סופ םייּב ,הירבט יװ ױזַא טקנוּפ ,טגיל סָאװ ,טדָאטש יד .רסוניג
 ערעיזָא יד ּואו ,ןעטייז עלַא ןופ ןערָאװעג טגיטסעפעב קרַאטש ן'פסוי ךרוד זיא
 רעיומ יד םֹורָאװ .הירבט יװ קרַאטש ױזַא טינ םגה ,טרהירעּב טינ יז טָאה
 תעשב ,הדירמ רעד ןופ ּבױהנָא ןיא ךָאנ טיּבעגסױא רע טָאה היובט םורַא
 ןיא ,ןעטפערק.סטײּברַא ןוא דלעג גונעג תושר ןייז ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה רע
 ןךופ טשער ם'נופ זױלּב ןעצונ ןעהיצ טנָאקעג טָאה היכירט סָאװ טייצ רעד
 ךס א טאהעג היכירט ןופ רענױאװנײַא יד ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד .תונרזּפ ןייז
 ןיא ןעפױלטנַא םוצ ןענעיד טנַאקעג יײז ןעּבָאה טייז ןייא ןופ סָאװ ,ךעלפיש
 ןעמ טָאה טיי רעדנַא רעד ןופ ןוא ,השּבי רעד ףיוא הלּפמ ַא ןופ לַאפ םעד
 יָצגַא ןערהיפ וצ ןעמוקסיוא טעװ סע ןעװ ,לַאפ םעד ןיא ןעצונסיוא טנָאקעג ײז
 ,ערעיזָא רעד ףיוא געלש

 ןופ גנוגיטסעפעּב רעד טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז רעמיור יד תעשּכ
 טינ ארומ ןייק ןעּבָאה טָאװ ,עשנעמ ענייז ןוא עושי ןעּבָאה ,רעגַאל רעייז
 רעטסעפ רעייז רַאפ טינ ןוא דנייפ יד ןופ להָאצ רעסיורג רעד רַאפ טינ טַאהעג
 לַאּפנָא ןעטשרע םייּב ןיוש ןעּבירטעצ ןעּבָאה ,לַאפסיוא ןַא טכַאמעג ,גנונעדרָא
 לייט םענײלקַא טרעטשעצ ןעבָאה ןוא ןעגנוגיטסעפע2 יד ייּב רעטײגרַא יד
 ןעטערט יז ןעגעק זַא ,ןהעורעד ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ טשרע ןוא ,ייז ןופ
 :טגירעייז יד וצ קירוצ ןעפיול טזָאלעג ךיז יז ןעבָאה ,עטנעפָאװעּב רעווש סױרַא
 'לָאנ ייז ןעּבָאה רעמיור יד .טַאהעג טינ רהעװנָא םוש ןייק יז ןעּבָאה ייברעד
 "גיײרַא ןענייז רעּבָא ייז .ןעפיש יד ףיוא ןעּבירטעגפױרַא יז ןעּבָאה ןוא טגָאיעג
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 טנַאקעג ךָאנ טרָאד ןופ ןעּבָאה יז זַא ,טייו יױזַא ערעיזַא רעד ןיא ןערהָאפעג
 ןעּבָאה ןוא רעקנַא ןעפרָאװעג ןַאד ןעּבָאה ,ןעלייפ ערעייז טימ דנייפ יד ןעפערט
 ןעפמעק וצ ידכּב ,ערעדנַא יד וצ ענייא טנעהַאנ ןעלפיש ערעייז טקורעגוצ
 ךיז סוניטּפסַא טָאה לײװרעד .השּבי רעד ףיוא דנייפ יד טימ רעסַאװ ןופ
 ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה טדָאטש רעד רַאפ לָאט ןיא ךיוא זַא ,טסואוורעד
 טימ ןהוז ןייז ןעטערטסױרַא יז ןעגעק ןעסייהעג טָאה רע ןוא עדיא ךסַא
 ,רעטייר 600

 טָאה ,דנייפ יד ןופ עסַאמ עסיורג יד ןהעזרעד טָאה רענעי זַא רעּבָא 2
 תויה רָאנ .גנוקרַאטשרעּפ גיטיינ טָאה רע זַא ,רעטָאּפ םעד ןעדלעמ טזָאלעג רע
 טסעפ זיא רעטײר יד ןופ בור רעטסערג רעד זַא ,ןהעזעג ךיילגוצ טָאה רע יװ
 .לַאס עגירעּביא יד ןעמוקנָא ןעלעו'ס רעדייא ךָאנ ,ןעלַאפוצנָא העד רעד ייּב
 יד ןופ עסַאמ רעד רַאפ ארומ דיײהרעגעטלַאהעּב ןעּבָאה ערעדנַא רָאנ ,ןעטַאד
 ןענָאק םהיא לָאז ןעמ זַא ,טלעטשעגקעװַא ױזַא ךיז רע טָאה רעּבירעד ,ןעדיא
 ןימ ןופ ּבױהנָא םייּב ךיילג !רעמיור, :טגָאזעג טָאה ןוא ,םוטעמוא ןערעה
 ידכב ,עזג רעיא ןָא ְךייַא ןענָאמרעד וצ ךילצונ רַאפ סע ךיא טלַאה עדער
 טימ ךיילגרעפ ןיא טייז ןײלַא רהיא ןעשנעמ ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיו טלָאז רהיא
 דנַאה רעקרַאטש רעזנוא ןופ .ןעפמעק וצ העדּב ןעּבָאה רימ ןעמעװ ןעגעק ,יד
 ןערָאװעג ןענורטנַא טינ דרע רעד ןופ קלָאפ ןייא ןייק טציא זיּב ךָאנ זיא

 .בעטש ןענייז יז םגה ,ּבױל רעייז וצ ןעגָאז ךיא זומ סָאד ,רעּבָא ןעדיא יד -
 טרעטַאמעגנייֵא טינ ץלַא ךָצנ יז ןענייז ןעגעווטסעדנופ ,ןערָאװעג טגיזעּב גיד
 רעזנוא ןיא ןעדעװ דימ ןעלָאז רימ זַא ,טינרָאג זנוא רַאפ סע טסַאּפ רעּבירעד
 טינ ,סיפ יד ףױא ךיז ןעטלַאה דנייפ ערעזנוא סָאװ טייצ רעד ןיא ,הזלצה
 ,ןעגינעגלעפ טימ ,תמא ,ךיא קרעמעּב טציא .ןעקילגמוא ערעייז ףיוא גידנעקוק
 ןעגעװטסעדנופ .טומ טימ לופ רהיא טײז ,ןהעז ןָאק ןעמ לעיפיװ ףיוא זַא

 דנייפ יד ןופ להָאצ עטיורג יד זַא ,גרָאז רעד ןופ ןערעו רוטּפ טינ ךיא ןָאק
 .עד .קערש םענעטלאהעּב ַא ןרעדנַא םעד רעדָא םענייא ןעגָאינײרַא טינ לָאז
 ןיא רע רעװ ,ןעטכַארטעּב לָאמ ַא ךָאנ ךיז ךייַא ןופ רעכילטיא לָאז רעביר

 ןענייז ןעדיא יד םגה זַא ךױא ,ןעפמעק וצ טָאה רע ןעמעװ טימ ןוא ןײלַא
 ןייק טיג יז ןענעק רַאפרעד רָאנ ,טױט םעד ןעטכַארעפ ןוא ןעשנעמ עגיטומ
 .יײא ,עדנַאּב ַא ןעפורנָא רעכיג ייז ןָאק ןעמ ןוא ,גנורהיפ.סגירק ןופ קיטקַאט
 ןעגעװ ,טימרעד ךיילגרעפ ןיא ,ןעדייר ֹוצ ךָאנ ךיא ףרַאדעּב סָאװ .לייח ַא רעד
 ןײלַא םעד ּבעילוצ זיולּב םורָאװ ? ןילּפיצסיד.סגירק ןוא טייקטינעג-סגירק רעזנוא
 רימ ידכּב ,רהעװעג ןעכיורּבעג וצ םולש ןופ טייצ רעד ןיא ךיז רימ ןענרעל
 !דנייפ יד וצ ךיילגרעפ ןיא ךיז ןעלהייצ ןעפרַאדעּב טינ המחלמ רעד ןיא ןעלָאז
 רימ ּביוא ,טסנעיד-רעטילימ רעגידנעטש רעד טצונעג ןעד טלָאװ סָאװ .ּבעילוצ
 טימ להָאצ רעכיילג ַא ןיא זיולּב המחלמ ןיא ןעזָאלנײרַא ךיז טנָאקעג ןעטלָאװ
 . ןעפמעק וצ טָאה רהיא זַא ,רעטייװ ךייֵַא טכַארטעּב ?רענגעג עטנרעלעג:טינ
 -.דרעפ ףיוא ,עטנעפָאװעּב גנירג ןעגעק טקעדעּב רעצנַאּפ ַא טימ ןעצנַאגניא
 ןיא ,ןעטַאמ עטרהיפעג טכעלש ןעגעק רערהיפנָא ןַא רעטנוא ,רעהייגסופ ןעגעק
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 סָאװ טייצ רעד ןיא ,לחָאצ רעיא דנעטיידעּב ןערהעמרעפ תולעמ עגיזָאד יד זַא
 רעד זיא ,סנעגירעּביא .דנייפ יד ןופ להָאצ יד ךס ַא ןרענימרעפ תונורסח עטנָאמרעד יד
 ,ןעשנעמ להָאצ רעסיורג רעד ןופ גיגנייהּבַא טינרָאג ןעטכַאלש יד ןופ גנַאגסױא
 ם'נופ רָאנ ,ןעטַאדלָאס עטינעג רעטיױל ןופ ןהייטשעּב ןעלָאז יז בוא וליפא
 עטצעל יד םורָאװ ,טשרעהעּב טימרעד ןענייז ןעטַאמ ערענעלק ןעו וליפא ,טומ
 ןרעדנא םעד רענייא ןענָאק ןוא טכַאלש רעד וצ ןענעדרָא גנירג ךיז ןעזָאל
 רהעמ ןָא ןײלַא ךיז ןעוט תולייח עסיורג וצ סָאװ טייצ רעד ןיא ,ףליה ןעּבעג
 ,טײקטסײרד יד טרהיפ ןעדיא יד .דנייפ יד דצמ ןעדייל ייז רעדייא ,ןעדָאש
 .לּכ ,תמא ,ךיז טלַאה שואי ןימ ַאוַא ;שואי ןופ סױהַא טמַאטש סָאװ
 .ילגמוא עטסנעלק יד ייּב רעּבָא ,ןעגלָאפרע סױהַא ךיז ןעוײװ סע ןמז
 ,טומ ןענייז רעּבָא סרערהיפ ערעזנוא .ןעשַאלעגסױא דלַאּב יז טרעו ןעק
 ,קילג ןיא טפַארק ןייז טלעקיװטנע סָאװ ,ןיז רעלעדייא רענעי ןוא ןילּפיצסיד
 ףהיא טפמעק רעטייװ .ףוס ןֹויּב טסעפ רע טּביײלּב תֹולּפמ ייּב ךיוא רעּכָא
 ןעמונעג ןעּבַאה סָאװ ,ןעדיא יד רעדייא ,סרעכעה סָאװ סיּפע ןעגעװ ךָאד
 .אֹפ ןוא טייהיירפ ּבעילוצ המחלמ רעד ןופ תורצ עלַא ןעגָארט וצ ךיז ףיוא
 םעד יװ ,טינ ךַאז ערעסערג ןייק ןעטייװ רימ סָאװ טייצ רעד ןיא ,דנַאלרעט
 ןעדיא יד זַא ,גנוניײמ רעד ןעגעק ןעטערטוצסױרַא גנוצערטש יד ןוא דוב
 ןעּבָאה רימ יװ םעדכַאנ זנוא רַאֿפ רענגעג עגיטרעווכיילג טש'רמולּכ ןענייז
 רימ זַא ,ןעקניידעג רימַאל ,םעד ץוח .דרע עצנַאג יד טכַאמעג גינעטרעטנוא ךיז
 .ידעב ַא סָאװ ,ןײלַא רַאפרעד ןיוש הלפמ ַא רַאפ ןעּבָאה ארומ טיג ןעפראד
 ףױא רעּבָא ןעכיג ןיא רָאג ןוא ,ףליה וצ זנוא ןעמוק טעװ גנולײטּבָא עדנעט
 רימ ּבױא ,ןהײטשנָא טוג זנוא סלָאװ סע ןוא ,ןייז חצנמ רימ ןענַאק ןײלַא
 סָאװ ,ןעגנוקרַאטשרעּפ יד ןעמוקנָא ןעלעו'ס רעדייא ךָאנ ,ןָאטעג סע ןעטלָאװ
 ,םעדכרוד ןייז רעטערג ךָאנ לָאז דובּכ רעזנוא ידכּב ,ןעקישוצ טעװ רעטָאּפ ןיימ
 .ּבױלג ,העש יד ַאטַא .ערעדנַא טימ ךיז ןעליט ןעפראד טינ ןעלעװ רימ סָאװ
 :ךייַא רעּביא ןוא רימ רעביא ,רעטָאפ ןיימ רעּביא ןעסילשעּב ףרַאדעּב ,ךיא
 ּבױא ,תורוכג עגידרעהירפ ענייז רַאפ יאר ןיא רע בא ,ןעזייװעּב טעװ יז
 רע יװ יװַא םורָאװ .ןעטַאדלַאט עניימ טייז רהיא ּפיוא ןוא ןהוז ןייז ןיִּב ךיא
 םהיא ןעמוק וצ הזעה יד ןעּבָאה טינ ךיא לעװ ױזַא ,ןעגיז וצ טנהייוועג זיא
 ןעמעש טינ ךיז רחיא טפרַאדעּב יצ ,רהיא ןוא .רעטגיזעּב סלַא ןעגיוא יד ןיא
 ?הנּכס ןיא ךייַא רַאפ סיוארָאפ טהייג רערהיפ רעיא תעשב ,טגיזעב ןערעוו וצ
 |דנייפ יד ףױא ןעלַאפנָא ךיא לעװ רעטשרע רעד ,ןוט ךיא לעװ סָאד ,ָאי
 לַאֿפנָא ןיימ זַא ,טגייצרעּביא טייז ,רימ רַאפ רעגרע טינ ךיז טלַאה רעּבירעד
 ןעלעװ רימ זַא ,טּבױלג ןוא ,טײהטַאג רעד ןֹופ ץוש ץרעטנוא טכַאמעג טרעוװ
 "סנעטייװרעד ןופ רעדייא ,ןוטפיוא רהעמ טנעקַאנרעד ןופ ףמַאק ןיא

 ַא ןעמּונעגנָא רענעמ יד טָאה סע'סוטיט עדער רעגיזַאד . רעד ךַאנ 3
 יז ֹוצ ןעמוקעגוצ זיא געלשעג ן'רַאפ ץרוק זַא ןוא ,ףמַאק םוצ קשח רעסיורג
 יװ יװַא ,רעּבירעד ןעדירפוצמוא ןעװעג יײז ןענייז ,רעטייר 400 טימ סונירט
 .ירעּביא .ןערָאװעג טרענעלקרעפ דובּכ רעײז טלָאװ ןעמענלײטנָא רעייז ךרוד
 ינעגיוּב דגעזייט יו טימ ָאליס סוינָאטנַא ךָאנ טקישעג סוניסּפסַא טָאה ,סנעג
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 ןצ ןוא טדָאטש רעד רעּביאנעגעק גרַאּב םעד ןעמענרעפ וצ ידכּב ,סרעסיש
 םעד טױל .ןרעיומ יד ףיוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעּביירטרעפ
 טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,דנייפ ענעי טגָאירעפ עקַאט יז ןעּבָאה ,להעפעּב ןעגיזָאד
 עגירעייז יד ףליה ןעּבעג טרָאד ןופ

 - ךָאנ ,רענגעג יד ןעגעק ןעטירעגסױרַא רעטשרע רעד סוטיט זיא רעטציא
 ןיא ןעגיוצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עגירעביא יד יירשעג-סגירק ַא טימ םהיא
 ךסַא יװ ,ןעזיועגסיוא ױזַא ןעּבָאה ןוא טנַארפ ןעכילדנייפ ם'נופ גנייל רעד
 טעּפמיא ץ'רעּביא ןערָאװעג טלעמוטעצ וליּפַא ןענייז ןעדיא יד .לייח רערעסערג
 .טיוא יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ רָאנ ,רעמיור יד ןֹופ גנונעדרָא רעטוג רעד ןוא
 ןעטָארטעגּבָא ייז ןענייז רעּבָא טצעלוצ .גנַארד רעייז טייצ עגנַאל ַא ןעטלַאהעג
 יז ןענייז זײװנעסַאמ .רעטייר עגידנעמרוטש עגיטכעמ יד ןופ ןעזיּפש יד רַאפ
 ןענייז עגירעּביא יד .סיפ סדרעפ יד רעטנוא ןערָאװעג ןעטָארטעצ טלָאמעד
 ױזַא ,ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז ןוא ןעטייז עלַא ןיא ןעגיולפעגרעדנַאנופ ךיז

 טוטיט טָאה יז ןופ ךס ַא .וצ טדָאטש רעד וצ ,טנָאקעג רָאנ ןעּכָאה ייז יװ ךיג

 טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ערעדנַא ,ןעטניה ןופ ייז ףיוא גידנעקַאה ,טע'גרה'רעד
 רעדיװ ערעדנַא ,ןעּבירטעגרעדנַאנופ רע טָאה ,סנעפיוה ןיא ןעּבילקעגפיונוצ
 ךיוא זיא ןילק טינ ;טנערָאּפ ןופ ןעכָאטשרעד ןוא טגָאיעגרעּבירַא רע טָאה

 ן'רעּביא רעגייא ןעלַאפעג שינערַאּפש ןיא ןענייז סָאװ ,יד ןופ להָאצ יד ןעװעג

 טָאה ןעמעלַא רָאנ .דנעה יד ןיא םהיא וצ ןײרַא יז ןענייז ױוזַא ןוא ,ןרעדנַא

 ןיא יז ןעּבײרטוצקירוצ וא רעיױמ רעד וצ געװ םעד ןעדײנשוצּבָא טכוזעג רע

 לּב.ףוס ןעּבעגעגנייַא ןעדיא יד ןופ ןעסַאמ עסיורג יד ךיז טָאה סע ויּב ,לָאט

 .טדָאטש ןיא ןעגנירדוצניירַא ןוא ןעגָאלשוצכרוד ךיז ףוס

 עקרַאטש ַא ןעּבױהעגפױא דלַאּב ךיז טָאה טדָאטש ןיא | גינייוועניא 4 |
 קרַאטש ןעוװעג טינ הליחתכל זיא גנורעקלעפעּב עגיטרָא יד .ייז ןעשיווצ תקולחמ

 טדָאטש רעד ּפעילוצ ןוא סטוג-ןוא-ּבָאה רעייז ּבעילוצ ,גירק ן'רַאפ טרעטסייגעּב

 ןערָאװעג רענעלק ךָאנ קשח רהיא ןיא הלפמ רעד ךָאנ רעּבָא טציא ;אפוג

 .געדײל .דלַאװעג רעּביא ןעגגיווצ ייז טלָאװעג ןעּבָאה רעּבָא עדמערפ ךס יד

 א ןעּביוהעגפיוא יז ןעּבַאה ,ערעדנַא יד ןעגעק ענייא טכַארּבעגפױא ךילטּפַאש

 וצרעד טנעהָאנ ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,רעדליּפעג ןוא יירשעג ןעגיד'ארומ

 .רהעוועג יד .רַאפ ךיז ןעמענ וצ

 טרעהרעד טָאה ,רעיומ ןופ טיי טינ ןענַאטשעג זיא ,סוטיט סָאװ רָאנ יו |

 ןעמַאז סָאװ !םירבח ,טייצ סע זיא טציא, :ןעפורעגסיוא רע טָאה ,לעמוט םעד

 !דנַאה רעזנוא ןיא ןעדיא יד זנוא טיג ןײלַא טײהטָאג יד תעשּב ,ךָאנ רימ

 יד ?ײרשעג םעד טרעה רהיא !ןייז חצנמ טנָאק רהיא זַא דלַאּביװ ,וצ טערט

 ןעשיװצ ךיז ןעגירק ,דרעװש רעזנוא ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ

 .ןעלייארעטנוא ךיז ןעלעוו רימ ּביוא ,טדָאטש יד ןעמעננייַא ןעלעוו רימ ,דנַאנַא

 יהימ ןוא טּפַארק ןעדנעװנָא ךָאנ רימ ןעפרַאדעּב ,שינעליײַא רעד ץוח רָאנ

 נייַא טינ ךיז לָאז ןעמ ּבױא ,ןייֵא טינ ךיז טיג ךַאז עסיורג ןייא ןייק םורָאװ

 ןעלָאז דניפ יד סָאװ יד אל ןַא ,ןעטיהרעפ ןעזומ רימ .הנּכס ןיא ןעלעטש
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 ןהעשעג טכײל ץנַאג ןָאק סָאװ ,ךיז ןעשיוװצ ןעכַאמ וצ םולש ןעזייוועּב טינ

 'רוא יד רעדײא ,רעדעפ ךיז ןעזומ רימ רָאנ ,טיונ רעד ןופ קורד ן'רעטנוא

 .ןעמעגנייַא ןײלַא ךָאנ ןעלָאז רימ ידכּב ,ףליה וצ זנוא ןעמוק ןעלעוו עגירעז

 "!דנייפ עסַאמ ַאזַא ןייז וצ חצנמ טקילגעג טָאה זנוא יװ םעדכָאנ ,טדָאטש יד

 וצ טיר ,דרעפ ץפיוא ףױרַא רע טגנירּפש רעטרעװ עגיזָאד יד טימ 5

 סדָאטש ןיא רעטשרע רעד רעסַאװ ן'כרוד ןײרַא טגנירד ןוא ערעיזָא רעד זיּב

 זיא רענייז טײקטסיײרד רעגיזָאד רעד רעּביא .עגירעּביא יד םהיא ךָאנ ,ןײרַא

 זַא ,קערש ַאזַא ןעלַאפעגנָא ,רעיױמ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ףיוא

 יװ ַא סיּפע ,ןעזיוװצסױרַא רעדָא ןעפמעק וצ טגעװרעד טינ ךיז טָאה רענייק

 ןיא סנעטסָאּפ ערעייז ןעזָאלרעפ ןעּבָאה רעגניײהנָא ענייז ןוא עושי ,דנַאטשרעד

 ןעניז ,ערעיױָא רעד וצ ןעפָאלעגּבָארַא ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ;דלעפ םענעּפָא

 .ןעגעקטנַא ןעמוקעג ייז ןענייז סָאװ ,דנייפ יד ןופ דרעװש ץ'רעטנוא ןעלַאפעג

 ףיורַא טלָאװעג ןעּבָאה ייז תעשּב דָארג ,ןערָאװעג טעליוקעגסיוא ןענייז ךסַא

 . יד ןעמיװשוצכָאנ טבורּפעג ןעּבָאה יז תעשּב - ערעדנַא ;ךעלפיש יד ףיוא

 עד ויא הטיחש עגיד'ארומ ַא .ןערהָאפעגּבָא ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,ךעלפיש

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עדמערפ יד ץוח לײװ ,טדָאטש ןיא ןערָאװעג טכַאמעג טלַאמ

 ךיױא ןענײז ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא טינ ןענייז ייז לעיפיו ףיוא ,טגידייטרעפ

 טינ ןיטולחל ךיז ןעּבָאה עטצעל יד .רענױאװנײַא עגיטרָא ןערָאװעג טיוטעג

 ,טסואוועּב ךיז גידנעגייז ןוא דָאנעג ףיוא גידנעּפָאה ,לייוו ,טלעטשעגנעגעקטנַא

 .ףמַאק ,ןופ ןעטלַאהעגּבָא ךיז יז ןעּבָאה ,טלָאװעג טינ גירק םעד ןעּבָאה יז זַא

 סוטיט טָאה ,עגידלוש יד טע'גרה'עגסיוא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,טצעלוצ

 םעד ןעלעטשּבָא ןעסייהעג טָאה ןוא רענױאוונייַא יד ףיוא ןעגַארקעג תונמחר

 ,ערעיזָא רעד ףיוג ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעדיוװ ןעדיא יד .ןעדרַאמ

 רהעמ ןעּבָאה ,ןעמונעגנייֵַא זיא טדָאטש יד זַא ,טקרעמעּב ןעּבָאה יז רַאנ יו

 ' ,דנייפ יד ןופ רעטײװ סָאװ ןעפיױלטנַא וצ יװ ,םעד ןעגעװ טכַארטעג טינ

 עידומ םהיא ידכּב ,חילש ַא רעטָאפ םוצ טקישעג סוטיט טָאה ףכיּת 6

 ןָאטעגּפױא טָאה רע סָאװ ,הרובג רעד ןעגעװ הרושב עכילהיירפ יד ןייז וצ

 ןוא טומ סנהװ ןייז רעציא החמש אלמ ןעװעג ,ךיז טהייטשרעפ ,זיא סוניסּפסא

 וַא ,ןעזיװעגסױא טָאהס םורָאװ ;טײּברַא קיטש רענעּבעגעגנייַא רעד רעניא

 יקעג רע זיא דלַאּב .טגידנעעג טימרעד זיא גירק ם'נופ לייט רעטסערג רעד

 רענייק זַא ,ןעטיה ןוא טדָאטש יד ןעלגנירמורַא טזָאלעג טָאה ,היכירט רַאפ ןעמ

 ןע'גרה וצ להעפעּב ַא ןעּבעגעגסױרַא טָאה ןוא ,ןעפױלטנַא טיג רהיא ןופ לָאז

 רע זיא גָאט ןרעדנַא ץפיוא .ןוט ֹוצ סָאד ןעכורּפ טעװ סע רעװ ,ןעכילטיא

 ידכּב ,ןעטילפ ןעױּבסױא ןעסיײהעג טָאה ןוא ערעיזָא ןופ גערּב םוצ קעװַא

 רתֹוהו יד ןעװעג זיא ץלָאה יװ תויה .ןעדיא ענעּפָאלטנַא יד ןעגָאױצכָאנ

 דלַאּב ןעטילּפ יד ןענייז רעּבירעד ,ךס ַא ןעװעג ךיוא ןעגייז רעטײּברַא ןוא

 .ןערָאװעג גיטרַאפ

 ,דנעגעג רעד ןופ ןעמָאנ ןייז ןעמוקעּב טָאה סָאװ ,רסוניג םי רעד 7

 טסעדנופ .גנײל יד 140 ןוא טײרּב יד סעידַאטס 40 זיא ,םהיא םורַא סָאװ
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 :ילפ זיא יז םורָאװ ;ןעקנירט םוצ טוג רהייז ןוא סיז רעסַאװ ןייז זיא ןעגעוו
 ,רָאלק םוטעמוא ,סערעיזָא עגיּפמוז יד ןופ רעסַאװ עטכידעג יִד רעדייא ,רעגיסי
 .עמעג ױזַא ןוא ,סעגערּב עגידמַאז ןופ טלעגנירעגמורַא זיא ערעיזָא יד לייוו
 רעדָאךײט רעדייא ,רעדלימ זיא סע .ןעּפעש גנירג סע ןָאק ןעמ זַא ,טגיס
 ןָאק ןעמ רעדייא ,רעלהיק גידנעטש סע טּביײלּב ייּברעד רָאנ ,רעטַאװ-לַאװק
 טלעטש ןעמ בוא .ערעיזַא רעד ןופ סיירג רעד ףיוא גידנעקוק ,ןעטכיר ךיז
 יװ ,טלַאק ױזַא טעמּכ סע ןיא טלָאמעד ,טפול ןעיירפ ן'פיוא רעסַאװ יד קעװַא
 ןענייזס .טייצ.רעמוז ךילנהייועג רעניױאװנייַא יד ױזַא סע ןעוט רעּבירעד ; יינש
 ןוא םעט רעיז טױל סָאװ ,שיפ םינימ יילרע'לּכ ךיוא ערעיזָא ןיא ןַאהרַאפ
 | ןרעסַאװ ערעדנַא ןופ שיפ יד ןופ ּבֶא ךיז יז ןעדייש קַאמשעג

 ,טנעכער ןעמ .ןדרי ם'נופ ןעטינשעגכרוד ערעיזָא יד טרעװ ןעטימ ןיא
 .עג טרעװ אפוג יז רָאנ .םוינַאּפ ןיא ךיז ןעניפעג ןדרי ןופ ןעלַאװק יד זַא
 .ורעגנָא יזַא רעד ןופ טסילפ סָאװ ,םָארטש ןעשידרערעטנוא ןַא ךרוד טזיײּפש
 10 ןופ ףךלהמ ַא ,היכירט ןייק געװ םייּב טגיל עטצעל יד ,(1 ַאלַאיפ רענעפ
 .דנַאה רעטכער רעד ןיא געװ ןופ טייװ טינ ,הירסיק ןופ טייו סעידַאטס
 טכער טימ ןעקעּברעסַאװ רעגיזָאד רעד טרעװ םרָאפ רעגידכעלייק ןייז ןעגעוו
 יד טכיירג גידנעטש ,דנַאר ןעגידכעלַײק ַא טָאה רע לייװ ,ַאלַאיּפ ןעפורעגנָא
 סע טינ ןוא ּבָארַא ךיז טזָאל סע טינ ןוא ,דנַאר ןעגיזָאד םעד זיּב רעסַאװ
 .עּב רעטשרע רעד טָאה אנוכרט ןופ סוּפיליפ ךרַארטעט רעד .רעּבירַא טסילפ
 טינ סָאד ןיא רעהַא זיּב סָאװ ,ןדרי ןופ לַאװק רעד ןייז זומ ָאד זַא ,ןעזיוו
 ,יירּפש ַאלַאיפ רעד ןיא ןעפרַאװנײרַא טזָאלעג טָאה רע םורָאװ .טסואוועּב ןעוועג
 +-ירפ טָאה ןעמ סָאװ ,םוינַאּפ ןיא ךַאלפ ץפיוא ןעזיוועּב רעדיוװ ךיז טָאה סָאװ
 יט םינופ ּבױהנָא רעד ךיז טניפעג טרָאד זַא ,טנעכערעג רעה

 טרעסערגרעפ ךָאנ ,סנעגירעביא ,זיא םוינַאּפ ןופ טייקנייש עכילריטַאנ יד
 יד טריצעגסיוא טָאה רע :טכַארּפ וצ הֹקֹוׁשּת סע'סּפירגַא גינעק ךרוד ןערָאװעג
 ,רעמיטכייר ענייז ןופ ףליה רעד טימ דנעגעג עגיזָאד

 ערַאּבטכיז יד ןָא ךיז טּבױה ,ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,להייה רעד ייּב
  ןעשינעדליװ ןוא ןעּפמוז יד ךרוד רע טדיינש ךָאנרעד .ןדרי ם'נופ גנומערטש
 סעידַאטס 120 ףיוא קירוצ רעדיװ םוא ךיז טרהעק ,םורמ ימ ערעיזָא רעד ןופ
 ןוא ,רסוניג םי םעד ןעטימ ןיא ַאילוי טדָאטש רעד ייּברַאפ ךרוד 'טסילפ ןוא
 .חלמה םי ןיא ןיירַא רע טלַאפ רּבדמ רעד ןיא געװ ןעגנַאל ַא ךָאנ טצעלוצ

 םעד טגָארט סָאװ ,טפַאשדנַאל ַא ךיז טהיצ רסוניג םי םעד עַאּפ 8
 .ליטַאנ רעגיד'אלפה רהיא ךרוד סיוא ךיז טנעכייצ סָאװ ןוא ןעמָאנ םענעגייא
 עלַא טרָאד ןעסקַאװ דרע רעד ןופ טיקטעפ רעד תמחמ .טייקנייש רעכיל
 .געמ עלַא טצנַאלפעגנייַא טרָאד ןיוש ןעּבָאה רענױאװנייַא יד ןוא ,ןעגנוצנַאלפ
 .ידעג טרָאד ןעלָאוס ,טימ ךיא טפלעה טַאמילק רעד זַא טרפּב ,םינימ עכיל
 בור'ס ךיז ןעגיטיונ סָאװ ,רעמיוּבסונ .תועיטנ ןעטרָאס עטסנעדיישרעפ יד ןעה
 ןעגָארטרעּפ סָאװ ,ןעמלַאּפ יװ יױזַא טקנוּפ ,ךס ַא טרָאד ןעסקַאװ ,טלעק ןיא

 .לעסיש א ,לָאש 8 סיכירג ףױא טסײה אלַאיפ (4
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 ײז סָאװ ,רעמיוּבליײא ןוא רעמיוּבנעגײפ ןעהיטש יז ןעבענ טרַאה ;ץיה רָאנ
 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,סָאד רוטַארעּפמעט עטגיטעמעג ַא בעיל רהעמ ןעּבָאה
 .."ארעפ וצ טּבערטש סָאװ ,רוטַאנ רעד ןופ טיירטשטעװ ַא ןעפורנָא ןעמ ןָאק
 -סרהָאי יד ןופ ףמַאק ןלעדייא ,רתוס ךיז זיא סָאװ ,סָאד טקנוּפ ןייא ףיוא ןעגינ
 דרַע יד םורָאװ .דנעגעג יד ןעמעננײא ליװ ייז ןופ עכילטיא סָאװ ,ןעטייצ
 :טּביוא ןעטרָאט עדמערפ דנַאנַא וצ גולפ ןיא ,עטסנעדיישרעפ יד סױרַא טגניירּב
 ױזַא .טייצ רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא ,רדסּכ רָאנ ,רהָאי ןיא לָאמ ןייא זיולּב טינ
 ןהעצ ןופ ךשמ ןיא ,ןעגיפ ןוא ןעּבױרטנײװ ,תוריּפ עכילגיניק יד יז טיג
 תוריּפ עגירעּביא יד ןערעװ טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא ןוא ,הקספה ַא ןהָא םישדח
 וצ ךָאנ טמוק טַאמילק ןעדלימ םוצ .רהָאי ץנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא גיטייצ רדסּכ
 ןופ ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,לָאװק ןעגיטפערק ַא רהייז ךרוד גנורעסַאװעּב יד
 ןעגיזָאד םעד טנעכערעג ןעּבָאה עכילטע .םוחנ רפּכ רעניױאונייַא עגיטרָא יד
 - ,שיפןעּבָאר ךיז ןעניפעג טרָאד לײװ ,סולינ ךייט ם'נופ רעדָא ןַא רַאפ לַאװק
 גערּב ץפיוא ךיז טהיצ טפַאשדנַאל יד .הירדנטּכלַא ייּב ערעיזָא רעד ןיא יװ
 רעד ןיא סעידאטס 20 ףיוא ,ןעמָאנ ןעגיּבלעזמעד טגָארט סָאװ ,ערעיזָא רעד ןופ

 .דנעגעג רענעי ןוכ עבט יד זיא סָאד טָא .טיירּב רעד ןיא 20 ןוא גגייל |

 .טגפיורַא סוניטּפסַא טָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ןעטילּפ יד תעשּב 9
 .ינ רַאפ טנעכערעג טָאה רע לעיפ יװ ,ןעטַאדלָאס לעיפ ױזַא ייז ףיוא טצעז
 ףױא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רענעג יד ןעגיליטרעפ וצ ףיוא גיט
 סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבָאה רעטציא .גערּב ןופ ןערהָאפעגּבָא זיא ןוא ,ערעיזָא רעד
 .השּבי רעד ףיוא ןעפױלטנַא טנָאקעג טינ ,ןעּבירטעגפיונוצ ןעוועג טרָאד ןענייז
 ,רעסַאװ ץ'פיוא ףמַאק ַא ןעטלַאהוצסיוא דנַאטש ןיא ןעוועג טינ ךיוא ןענייז יז
 ,ךעלפיש-ןעדימַאריּפ יװ ,טיוּבעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלפיש עניילק יד םורָאװ
 ,ןעטילּפ יד טימ ךיילגרעפ ןיא ךַאװש וצ לעיפ רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה
 .עג ארומ ןעּבָאה ,ייז ףיוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ גיצניוו יד ןוא
 ןענייז סָאװ ,רעמיור יד ןופ ןעהייר עטכידעג יד וצ טנעהָאנ ןערהָאפוצוצ ,טַאה
 ןעטילּפ יד םורַא ןעמואוושעג יז ןענייז ןעגעווטסעדנופ ,ןעלַאפעגנָא ייז ףיוא
 רענייטש גידנערעדיילש ,ןעמוקעג רעטנעהענ יז ֹוצ יז ןענייז סלָאמטּפָא ןוא
 .טנעהַאנרעד ןופ ןעלַאפנָא עניילק ךרוד ייז גידנעצייר רעדָא סנעטייוורעד ןֹופ
 .העניטש יד טימ םורָאװ :ןָאטעג ןעדָאש רהעמ אפוג יז טָאה סעדייּב רָאנ
 ןעּבָאה יז סָאװ ,סָאד רָאנ טרהיפעגסיוא ייז ןענָאה ,ןעפרָאװעג ןעּבָאה ייז סָאװ
 סרעצנַאּפ יד ןיא ןעפערטנָא ןעגעלפ ייז לייװ ,ײרעּפַאלק עגידנעטש ַא טכַאמעגנָא
 ןעפערט טנַאקעג יײז דניפ יד ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד ;דנייפ ערעיז ןופ
 צ טגעװרעד ךיז יז ןעּבָאה רעמָאט ,טרהעקרעפ .ןעלײפ ערעייז טימ
 ןעּבָאה יז רעדיײא ךָאנ ,הלפמ ַא טַאהעג יז ןעבָאה ,רעטנעהעג ןערהָאפוצ
 טימ ןערָאװעג ןעקנװעגנייַא דלַאּב ןענייז ןוא ,ןוטפיוא סיּפע ךָאנ טנָאקעג
 ךיז טבורפעג ןעּבָאה סָאװ ,ךס ַא .שינעפעיט רעד ןיא ךעלפיש ערעייז
 צרעדנַא ;ןעזיּפש ערעייז טימ ןעכָאטשרעד רעמיור יד ןעּבָאה ;,ןעגָאלשוצכרוד
 ןעגייז ײז יװ םעדכָאנ ,ןעדרעװש ערעייז טימ טע'גרה'רעד יז ןעּבָאה רעדיוו
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 -עגמורַא ײז ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ;ךעלפיש ערעייז ןיא ןעגנורפשעגנײרַא

 טימ םענייאניא ןעגנַאפעג ןעמונעג יז ןעּבָאה ןוא ןעטילפ ערעייז טימ טלעגניר

 'עב רעדיװ ךיז ענעקנוזעגנייַא יד ןופ רענייא טגעלפ רעמָאט .ןעפיש ערעייז

 זיא טילּפ ַא רעדָא ,לייפ א ןעפערט דלַאּב םהיא טגעלפ ,רעסַאװ ןץפיוא ןעזייוו

 שואי תמחמ רעצימע טָאה רעמָאט ןוא ;ןלַאה ץ'רעּביא ןערהָאפעגרעּברַא םהיא

 רעמױר יד םהיא ןעּבָאה ,טילּפ ןעכילדנייפ ַא ףיוא ןעגײטשוצפורַא טבורּפעג

 ַאזַא טעװעדליװעג טָאה םורַא ןוא םורַא ,דנַאה יד רעדָא ּפָאק םעד טקַאהעגּבָא

 ןעדיא יד ןופ טשער רעד; ןענַאװ זיּב ,ןעדרָאמ רעגיטרַאלעיפ ןוא רעגיד'ארומ

 טּפוטשעגוצ ,ךעלפיש יד ףיוא טלעגנירעגמורַא ,זיא ןוא ןעפיול טזָאלעג ךיז טָאה

 ןעמ רעדָא :ןעמוקעגמוא ךסַא ןענייז ייברעד ךיוא .השּבי רעד וצ ןערָאװעג |

 יוצ ןעניז ײז יװ ,דלַאּב רעדָא ,ערעיזָא רעד ףיוא ךָאנ ןעכָאטשרעד ייז טָאה

 רעמױר יד ןופ דרעװש ץכרוד ןעלַאפעג יז ןענייז ,גערּב םוצ ןענַאטשעג

 עצנַאג יד ןעװעג זיא סרעּפרעק עטיוט טימ לופ ןוא טולּב טימ טּברַאפעג

 .טעװעטַארעג טינ ןעּבעל ןייז טָאה דיא רעגיצנייא ןייק לייוו ,ערעיזָא

 ןעװעג לופ דנעגעג עצנַאג יד זיא געט עגידרעטייו יד ןופ ךשמ ןיא

 ךו טָאה סָאװ ,דליּב רעד ןעוװעג זיא ךילקערש ןוא ,שוּפע ןעגיד'ארומ ַא טימ

 יד ןופ רעקיטש טימ טקעדעּב ןעװעג ןענייז סעגערּב יד ,טלעטשעגרָאפ ָאד

 טליופעג ןעּבָאה סָאװ ,סרעּפרעק ענעלָאװשעגּפױא טימ ןוא ןעפיש ענעכַארּבעצ

 ןעדיא יד רַאפ ןעװעג זיא סָאד .טפול יד טגיטסעּפרעפ ןוא ץיה:ןענוז רעד ןיא

 טגידנעעג ךיז טָאה ױזַא ,רעגיז יד רעדיוװרעד יװ ,ךילצרַאמש רעגיצניוו טינ

 ןעלַאּפעג ןענייז סָאװ ,יז טימ םענייאניא .ערעיזָא רעד ףיוא טכַאלש עגיזָאד יד

 ףמַאק ןיא ןעּבעל רעייז ןערהָאװעגנָא ןעּבָאה ,טדָאטש רעד ןיא רעהירפ

 יי ,ןעשנעמ 0

 וצ .הכירט ןיא טצעזעגקעװַא ךיז סוניסּפסַא טָאה טכַאלש רעד ךָאנ .0

 גידלוש ןעװעג םינּפַא ןעניײז סָאװ ,עדמערפ יד ןעדײשוצּבָא ידכּב ,ןע'טּפשמ

 ןַא ךיז ןעטלַאה וצ ידכּב ןוא ,רענױאװנייַא עגיטרָא יד ןופ ,תמהלמ רעד ןיא

 ןעּבעל ןעזָאל רעצעהפיוא עגיזָאד יד לָאז ןעמ יצ ,ןעריציפָא יד טימ הצע

 יװ םורָאװ ;ןעזָאלוצײרפ ייז ךילרהעפעג זיא סע זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה עלַא

 ןייז ןעלעװ ייז רָאנ ,גיהור ןעּביילּב טינ יַאדוא ייז ןעלעװ םיהַא ןהָא ןעשנעמ

 'עגוצ רעטעּפש יז ןעלעװ סָאװ ,ענעי ךיוא גירק םוצ ןעגניווצ וצ דנַאטש ןיא

 ןײק טיג ןענעידרעפ ייז זַא ,ןהעזעגנייַא ךיוא טָאה סוניסּפסַא ,ךיז וצ ןעמ

 יד ןופ ןעדָאש םוצ רָאנ טייהיירפ רעייז ןעצונסיוא ןעלעװ יז זַא ןוא גנוניוש

 רָאנ טרעלקעגמורַא רע טָאה רעּבירעד ףןעּבעג טייהיירפ יד ייז ןעלעװ סָאװ

 ןּפױא טיוטעג יז טלָאװ רע ּבױא .ןערעװ וצ רוטּפ ייז ןופ ױזַא יװ ,ןפוא םעד

 .גײַא יד דצמ דנַאטשפיוא םעיינ ַא רַאפ ןעּבָאה ארומ טרַאדעּב רע טָאָה ,טרָא

 גיליווטוג ןעגָארטעגרעּבירַא טינ קפס ילּב ןעטלָאװ סָאװ ,רענױאוונייֵא ענערַאּבעג

 יֹּבֶא ךױא רעּבָא .דָאנעג ךיז ןעטעּב סָאװ ,ןעשנעמ לעיפ ױזַא ןופ הטיחש יד

 דלַאװעג ןעכיורבעג וצ ךיז ייּב ץלעופ טנָאקענ טינ רע טָאה ןופרעד ןהעזעג

 ןוא טפַאשיירטעג ףיוא םהיא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעגעק |
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 םעדכרוד ,דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב טרָאפ ןעּבָאה דניירפ ענייז רָאנ .ןעּביױלג
 ןעמ ןוא ,טּבױלרע ץלַא זיא ןעדיא וצ עגונּב. זַא ,טע'נעטעג ןעּבָאה ייז טָאװ
 ןעמ בוא ,עגידנעטשנָא סָאד רעדייא  ,עכילצונ סָאד ןעּביײלקסױא רעסעּב זֹומ
 ,דנַאנַא טימ ןעדניּברעפ סעדייּב טינ ןָאק

 .ייװַצ טימ גנוניוש טגָאזעגוצ ייז רע טָאה סולשעּב ןעגיזָאד םעד טול
 געװ ן'פיוא זיולּב ןעהיצוצּבָא טּבױלרע ייז טָאה רע רעּבָא ,רעטרעװ עגיטייד
 ןוא ,טלָאװעג ןעּבָאה יז סָאװ ,ןירעד טּבױלגעג ןרעג ןעּבָאה ייז .הירסיק ןייק
 ערעיז ןעפָא גידנעגָארט ,ןעזיוועגנָא יז טָאה ןעמ סָאװ ,געוו ץפיוא קעװַא ןענייז
 ןײק געװ עצנַאג יד טצעזעּב רעמױר יד ןעבָאה רעּבָא לייורעד .ךעלקעּפ
 .עגנייֵא יז ןעּבָאה ןוא ,געוונעטייז ַא ןיא קעװַא טינ לָאז רענייק ידכּב ,הירבט
 עלַא ןעזָאלעג ייז טָאה ,סוניסּפסַא ןעמוקעג זיא ךלַאּב ,טדָאטש ןיא ןעסָאלש
 טייל עטלַא יד ןע'גרה'סיוא ןעסייהעג טָאה ןוא ץַאלּפ-ףיול ן'פיוא ןעּביילקפיונוצ
 .ּבַא רע טָאה ןעשנעמ ערעגניא יד ןופ ,ןַאמ 1200 ןעצנַאגניא ,עכַאװש יד ןוא
 ,ןע'נורינ וצ סומטסיא ןייק יז ןעקישוצּבָא ידכּב ,עטסגיטפערק יד 6000 ןעּבילקעג
 ,יד ץוח ,טפיקרעפ רע טָאה ,תושפנ 30400 ךרע ןַא ,עסַאמ עגירעּביא יד
 טימ ןוט ןעזָאלעג רע טָאה ןעטצעל םעד .ןסּפירגַא ןעקנָאשעג טָאה רע עכלעוו
 רעד .ןעלעפעג ןייז טעװ םהיא יװ טול ,הכולמ ןייז ןופ ןעוװעג ןענייז סָאװ ,יד
 ןלוג ,אנוכרט ןופ עסַאמ עגירעּביא יד .טפיוקרעפ ײז ךיוא טָאה גינעק
 בור יּפ לע ןענַאטשעּב זיא הרדג ןוא אתיסוס ןופ ןעדנעגעג יד ןופ ךיוא ןֹוא
 םוצ טדנעװעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא ןוא ענעּפָאלטנַא ,םידרומ ןופ
 .םולש ןיא ןָאטעגּבָא טַאהעג ןעּבָאה יײז סָאװ ,סנעכערּברעפ יד תמחמ גירק
 .לולא שדוח ןיא געט טכַא ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז ייז .ןעטייצ
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 ,לייט ןעטשרע ם'נופ טלאהניא

 .ְךּוּב רעטשרע

 . . . . . . . . טלַאהניא

 . . . . . . . . .המדקה

 ,םיאנומשח יד .םילשורי ןיֵא טמענ סענַאֿפיּפע סוכויטנַא :לעטיּפַאק רעט1
 0... א 4... .  .   הדוהי ןוא והיתּתמ

 סוגקרוה-ןגחוי ןוא ןועמש ,ןתנוי ; םישרוי ס'הדוחי ןעגעוו :לעטיּפַאק רעט2

 . 2... .  טײצ רהָאי ןייא טריגער לוניּתסרַא ;?עטיּפַאק ר3

 טניניקעג טָאה סָאװ ,יאני רדנסנלא ןופ םישעמ ײז :לעטיּפַאק רעט:4/
 ר 1 9 ּפ 1 6 1 6 8 5 6 ר ִּס 2 * 1 5 2 רהָאי 27

 20. 0. 4 4... םישוריפ יד ןוא הרדנמּכלַא :לעטיּפַאק רעט5
 רעד ןעגעװ טונקרוה ןוא לובותסירא ןעשיװצ תקולחמ יד :לעטיפַאק רעט6

 20... 4. 4 4 4. . ןיהא ךיז טשימ סויּפמופ ,ןיורק

 .תיִּב םעד ןיא ןירא טהײײג ,םילשורי ןייֵא טמענ סויּפמוּפ : לעטיּפַאק רעט7
 ןיא םישעמ עגידרעטײװ ענײז .םישדק.ישדק םעד טהעז ןוא שדקמה
 . .  ג.  גא  .  4 א 4 4 .  .  הדוהי.תוכלמ

 ן'סונקרוה טימ המחלמ טלַאה ,רדנסּכלַא ,ןהוז ס'לוּבוּתסירא ; לעטיּפַאק רעט48

 ןוא םיור ןופ טפיולטנַא לֹוּבוּתסירַא .חצנמ םהיא ןיא סויניבאג רָאנ

 טרהיפעגּבָא רעדיװ ןוא טגיזעב טרעװ רע רָאנ ,ל"יח א ףיונוצ טביילק

 ,סויניּבַאג ןופ טײצ רעד רַאפ ןעשינעהעשעג עגידרעטיײװ יד .םיור ןייק

 2. א. א. א א . +  א א. 4 + .סויטאק ןוא סוסָארק

 'נַא .טע'גרה'רעד רדֹנסֹּכַלא ןהוז ןייז ןוא לוּבוהסירַא :לעטיּפַאק רעט9
 עגײז .דצ ס'ראזעצ ףיױא טױט סע'סויּפמוּפ ךָאנ רעּבירא טהײג רטּפיט
 .  ג א  א א 4 א א א א א 4 .  תורוכג

 רעּבײיא רעטלַאװרעּפ ן'רַאּפ ן'רטּפיטנַא טמיטשעּב רַאזעצ :לעטיּפַאק רעט 0

 ,םילשורי ןופ טנַאדעמָאק ן'רַאפ ץלאזפ טמיטשעּב רטּפיטנַא .הדוחי.תוכלמ

 דלַאּב טרעװ רעטצעל רעד .לילג ןופ רעטלַאװרעּפ ן'רַאפ -- ן'סודרוה ןוא

 סוטסקעס ךָאנ .טײרפעג טעװ רע רָאנ ,ןיד-תיּב ן'רַאפ טגָאלקעגנָא ףיורעד

 : סוקרומ טמוק ,טע'גרה'רעד ! היא טָאה סוסָאנ סָאװ ,ןרָאזעצ

 ךילָאמ .ןעיריס ץנַאג רעּביא רעטלַאװרעפ טרעװ סודרוה : לעטיּפַאק רעט1
 . . .  טױטעג ןײלַא רע טרעװ ראפרעד רָאנ ,ן'רטּפיטנַא ט'מס'רעפ

 .ץסונגיטנַא -- סודרוה ןוא ,ןץסקילעה הצנמ זיא לאפ :לעטיּפַאק רעט'2
 ףעכרַארטעט רַאּפ ץסוינָאטנַא ךרוד טמיטשעב ןערעװ סודרוה ןוא לאזפ

 .ןיורט ן'פיוא ן'סונגיטנַא ףיורא רעדיװ ןעצעז רעטרַאּפ יד :לעטיּפַאק רעס 3

 .םילשורי ןופ גנוּביורעב יד .טפילטנַא סודרוה . ןעגנַאפעג טרעװ סונקרוה

 , 0. ש  ג א א א א א א . 6 4 * + + טױט ס'לאופ
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 :ןעטייז |
 ךרוד ,טרעװ רע ואוו ,םיױר ןייק קעװַא טרהָאפ סודרוה :לעטיּפַאק רעט4

 טמיטשעב  ,ץסונָאיװאטקָא ראזעצ ןוא 'סוינָאטנא ןופ גנולטימרעפ רעד
 טמענ ,הדוהי דנַאל ןיא קירוצ 'םוא ךיז טרהעק סודרוה ;לעטיּפַאק רעט5 68 זיִּב 61 ןופ {0. 20 80 2 2 6 + * + * + ןעדיא יד ןופ גיניק ןראפ
 ןעגעק סױרַא טערט ןיא גנורעגעלעב רעד ןופ הדצמ טײרפעּב ,ופי ןײא
 יד הצנמ זיא ןוא ירוּפיצ טָאטש יד ןײא טמענ סודרוה ;לעטיּפַאק רעט6 60 604 1... . . . ג ג . א 4 * 2 + } + ףילשורי
 עטַאסָאמאס ןייק טה"ג סודרוה ,טײקגיטיײזייװצ סע'טָארעכַאמ ,רעּביױר
 .ָא-טשעּב יד .טע'גרה רעד טרעװ ףסוי רעדורּב טע'סודרוה :לעטיּפַאק רעס7 690,066 4, 0, 80 8 4 א א א 2 דר א א זר אז . . ץ'סוינָאטנַא וצ
 הנותח טָאה ןוא םילשורי טרעגעלעּב סודרוה .רעדרעמ ם'נופ גנופ
 סע טונגיטנַא ,םילשורי ןייא סויטַאמ ןוא סודרה :לעטיּפַאק רעט.8 13 4 70 2 . 4 2 6 + יי יי יי י "= ןע'מירמ טימ
 76 4, 14 8.0 4 8 60 ד + . .  , טײקגיריגרלעג סערטַאּפָאעלק .טיוט

 | | עסיורג ַא ,רעּבַארַא יד ןעגעק ן'סודרוה טקיש סואינָאטנַא :לעטיפַאק רעט9
 81, 76 , 1 2 2 2 שה 6 . 6 4 הדוחי דנַאל ןיא שינרעטיצדרע

 ןוא גינעק ַא ראפ ץסודרוה טגיטעטשעב סונַאיװַאטקָא ;לעסיּפַאק רעט0
 84,081 8, 2 4 . + { 0. 2 4 רָאנעג ליפ םחיא טזייוװעּב

 ןייז ןעגעװ ןוא םינינּב עגיטרַאסיורג סע'סידרוח ןעגעו : לעטיּפַאק רעט1
 89 , 844 , , . . ר / תולעמ עכילנעזרעּפ ענייז ,תונורוּפ

 ןוא לובוּתטירַא םילודג םינהֹּכ יד ןופ טױט ןעגעוו :לעטיּפַאק רעט:2
 92,090 , 8 2 2 8 . + טױט טימ טפָארטשעּב טרעװ םירמ .,סונקרוה

 ס'מירמ ףיוא ן'סודרוה רַאפ סטכעלש ןָא טדער ןעמ :לעטיּפַאק רעט23
 98, 92 4, 2 . רעדניק יד ןוא רעטָאפ םעד ןעשיװצ םולש רעד  ,ןהיז

 1010 , 96 , . ..  , . ףױה סע'סודרוח ןיא סעגירטניא עײנ :לעטיּפַאק רעט4
 ןוא ן'רדנסּכלַא ןעשיווצ םולש רעדיװ טכַאמ סוליכרא :לעטיּפַאק רעט7

 104 , 101 2{ . . 2 4 , בי ן'סודרוה טימ ן'סרוויּפ
 108 , 1044 , 2 , ר. ןהיז ס'מירמ ט'רסמ רעפ סעלקיריוא .לעטיּפַאק ירעט6
 111 , 108 , .טיוט ןטימ טפָארטשעּב ןוא טּפשמ רעפ ןערעוװ ןהיז ס'מירמ :לעטיּפַאק רעט7*7
 רעביא קילברעביא ןא .טסאהרעפ טרעװ רטפיטנא ;לעטיּפַאק רעט8

 14 :: 11 6 9 6 9 ֿ 9 5 * 2 9 5 * 3 ֿ : * עילימאפ סע'סונקרוה

 ,םיור ןײק האװצ סע'סוזרוה טימ טררָאפ רטּפיטנא :לעטיּפַאק רעט-9

 117 2 14 // . = : 3 : 5 " " . . ֿ 8 : יי 9 טיוט סע'סרוריפ

 ןעגעק גנורעװשרעפ ס'רטּפיטנַא טקעלּפטנַא טרעוװ'ס :לעטיּפַאק רעט30

 10 6 117 4 5 : 5 8 4 8 ֿ 5 5 5 5 9 9 3 8 9 5 ן'סודרוה

 טרעװ ןוא םיור ןופ קירוצ םוא ךיז טרהעק רטּפיטנַא :לעטיּפַאק רעט1
 124, 120 , , ר. . 2... . . 6 . 6 . . . . ןמונעגפױא טלַאק *?

 | רעּביא טכַאמ סודרוה ,ןעזיװעּב טרעװ דליש סרטּפיטנא :לעטיּפַאק רעט2
 129,124, 0 0 1 2 2. 6 2 2. א. . א 2 א האווצ ןייז

 טרעװ רטּפיטנַא .רעלדָא םענעדלָאג ם'נופ גנורעטשעצ יד : לעטיּפַאק רעט3
 124 , 129 , , טיוט ןײז ןוא ןעלעפעב עטצעל סע'סודרוה ,טױט טימ טּפָארטשעּב

== }{ -- 



 .ךףוּב רעטייווצ
 ( 6 אש גאר א. שא א א ג ג . יש . . . . ..טלַאהניא

 ןיא הדירמ יד ,ןעניניק סע'סיוליכרא ןופ ּבױהנָא רעד :לעטיפַאק רעט41

 6 6 א א א. א א + .  . .  גנוליטשנייא רהי'א ןוא םילשורי

 ןענָאלק םיבורק ענַײז ואװ ,םיור ןיק טרהָאפ סיוליכרַא : לעטיּפַאק רעט:2

 * * + + + סא טשינרָאג ןערהיפ יײז רָאנ ,רסיק ן'רַאפ ןָא םהיא

 . + סוניּבַאס ןעגעק ןעדיא יד ןופ דנַאטשֿפױא רעד :לעטיּפַאק רעט3

 ןעגעװ .ןעטַאדלָאס עגעזעװעג סע'סודרוה ןופ טנוּבַא ;לעטיּפַאק רעט4
 2( א א א א + 6 + + + + + סואעגנָארטַא ןוא ןועמש ,הדוהי

 . הדוהי:תוכלמ ןיא גנונדרָא ןייֵא רעדיװ טלעטש סורַאװ : לעטיּפאק רעס5

 ןעגעק ןעדיא יד ןופ תונעט יד סיוא טרעה סוטסוגװא : לעטיּפַאק רעט8

 6 6 6 + + +. + . ףיירגיניק סע'סודרוה טלײטעצ ןוא ן'סיוליכרא

 ןיק טקישרעפ טרעװ סיוליכרא:רדנסּכלַא רעשלַאפ רעד : לעטיּפַאק רעט:

 * . . תומולח ס'ַאריפָאלג ןוא ס'עסױליכרַא .טײט ס'אריּפאלג .ַאנעיװ

 .+ . .ןעדיא יב תותיּכ ײרד יד ןעגעװ ,ילילגה הדוהי ; לעטיּפַאק רעט-8

 .ןעטײצ טע'סוטאליפ ןיא ןעהורמוא .טיוט סע'תימולש ; לעטיּפַאק רעט:2
 טרעװ ןוא ,ן'סוירעּביש ךרוד הסיֿפּת ןיא טצעזעגנירא טרעװ סאּפירגא

 * 8 * + + + טקישרעפ טרעװ סַאּפיטנַא .טײרפעב ַאלוגילַאק ךרוד

 עוטאטס ןייז ןעלעטשקעװַא לָאז ןעמ זא ,טרעדָאפ ַאלוגילַאק : לעטיּפַאק רעט-60

 ײברעד ךיז טָאה סוינָארטעּפ ױזַא יװ .םילשורי ןיא שדקמהיתיּב ןיא

 2 א א א א א א א  ג א א א א ג א .  .  . טרהיֿפעגפיױא

 .ן'סּפירגַא וצ סוידװאלק רסיק ם'נופ ןעגנוהיצעּב יד :לעטיּפַאק רעט1

 . סיקלאכ ןופ סודרוה ,רעדורּב ןײז ןופ ןוא ןעטצעל ם'נופ טױט רעד

 ירעפ סלַא סקילעפ .ןעטײצ סע'סונַאמוק ןיא ןעהורמוא : לעטיּפאק רעט2

 2 6 א א 2 א א א 6 .  .  4 .  הדוהי:תוכלמ רעגיא רעטלַאװ

 רעד ןוא רעירַאקיס יד .סקילעפ ןוא סּפירגַא ,ןורינ - :לעטיּפַאק רעט3
 6 6 + + + + . אירסיק ןיא ןעהורמוא ,םירצמ ןופ איבנ רעשלַאפ

 סויסעג ןוא סולַאג ,סוטסעפ ןערוטַא-וקָארּפ יד ןעגעוו : לעטיּפַאק רעט:14

 ,המחלמ רעד וצ ןעדיא יד תוירזכַא ןייז ךרוד טּבײרט רעטצעל רעד .סורָאלֿפ

 טזָאלּב סורָאלּפ .ןעדיא יד תבוטל תונלדּתש סעקינערעב : לעטיּפַאק רעט5

 .ןעשָאלעגנייַא ךיז טאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,הדיױמ יד רעדנאנופ רעטײװ

 יד ןעכוזוצרעטנוא ידכּב ,ן'סונָאטילָאּפַאעג טקיש סויטסיק ; לעטיּפַאק רעט:18

 וצ עדער סע'סּפירגַא גינעק םעד .םילשורי ןיא ןעשינעװעשעג עטצעל

 6 6 6 6 6 א א א א א 4 ג א + . * + . + ןעדיא יד

 .רעמױר יד ןענעק המחלמ יד ןָא ןעביױה ןעדיא יד :לעטיּפַאק רעט7
 = 6 6 א א א א 6 6 א 6. .  .  טסחגמ ,רעטרהעלעג רעד

 . 6 + + + + ט'פדור'עג ןעדיא ןערעװ םוטעמוא ;לעטיּפַאק רעט8

 .טינשּבָא רעטכעלש ןייז .םילשורי ףיוא ןָא טלַאפ סויטסיק : לעטיּפַאק רעט9

 יד ןופ הגירה יד .ןע'גורינ וצ םיחולש טקיש סויטסיק :לעטיּפַאק רעט90

 *קירוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םילשורי ןופ רענױאװנײא יד .,קשמד ןיא ןעדיא

 ,המחלמ רעד רַאפ רערהיפנָא ןעמיטשעּב ,ן'סויטסיק ןעגָאיכָאנ ןופ טרהעקעג

 . . עטנישעג רעגיזָאד רעד ןופ רבחמ םעד ן'פסוי ךיוא םעד ןעשיוװצ

 יד ,ן'ֿפסוי טימ תקולחמ ןיז ןוא בלח:שוג ןופ ןנחוי : לעטיּפַאק ר,

 = א .  . + * 6 * .   לילג ןיא ס'פסוי טײקגיטעט עגידרעטייוו
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 - ,לייט רעטייווצ





 ,טלאהניא

 ,םורמ ימ ערעיזַא רעד ןענעװ .טּפַאחרעפ ןעבָאה רעמיור יד ןעגנוטסעפ לעיפיוו

 ףעד .ײב ױשמיור יד טימ ןעפָארטַײג טָאה סָאװ .אלמג טדָאטש רעד ןופ גנוּביײרשעּב

 ענײז ןעװעג הרתמ טָאה רע תעשב ,טּפירגַא יוזא יװ .טדָאטש רעגיזאד רעד ןופ גנורעגעלעפ

 ןוכ ןערָאװעג ןעפָארטעג זיא ,רעמױר יד טימ םולש :יעכַאמ ןעלָאז ײז ,רעדירּב:טקלָאפ

 ,ןייטש א

 .עגנײרַא ןעניײז ןוא אלמג ןופ ןרעױמ יד ןעכָארבעגנײא ןעבײה רעמיור יד ױזַא יװ

 .רהעװנָא ןעסיױרג ַא טימ ןערָאװעג ןעגָאלשעגקירוצ ןענײז יײז רעּבָא ,טדָאטש ןיא ןעננורד

 לוצינ זיא ןוא רעטײלגעּב עכילטע טימ ןײלַא ןעגילּבעגקירוצ זיא סוניסּפסַא ױזַא יװ

 ןעגעװ .ףמָאק ןיא ןעלַאפעג ןיא סויצוּבע ָאירוקעד רעד יױזַא יװ .הימ טימ רָאנ ןערָאװעג

 | | ,סולַאג .ָאירוטגענ

 .רעדינ ןעװעג זיא סָאװ ,לײה םעד דײר טימ טרעטנומעגפיוא טָאה סוניספסא יזא יװ

 גנורעגעלעב רעד וצ טײרגעג רעדיװ ךיז טָאה רע יא יװ ןוא ,הלּפמ ןייז רעביא ןענָאלשעג

 .טדָאטש רעד ןופ

 ,ןעמונעגניא םהיא טָאה סודיקַאלּפ ױזַא יװ ןוא רובת גרַאּב ןעגעוו

 לוצינ טינ זיא ,ןעיורפ ייװצ ץוח ,רענײק יױזַא יװ ןוא ,אלמג ןופ גנורעטשעצ יד

 ,הטיחש רעד ןופ ןערָאװעג

 ,בלח-שוג טדָאטש רעד ןיא דנַאטשפױא ןַא טקעװעגפיוא טָאה יול ןּב ןנחוי ױזַא יװ

 טקישעג טָאה סוניספסַא ױזַא יװ .ןערָאװעג ןעמונעגניא טינ ךָאנ עגיצניא יד זיא סָאװ

 טרהעקעגמוא ךיז טָאה אפוג רע סָאװ טײצ רעד ןיא ,טדָאטש רעגיזָאד רעד ןעגעק ן'סוטיט

 י | .הירסיק ןייק קירוצ

 ,ןעטוג טימ טדָאטש ןופ רעניױאװנײא יד ןעמענוצניא  טבורּפעג טָאה סוטיט ױזַא יװ

 ,ייב זיא ןוא ןײז וצ בשײמ ךיז ףױא טײצ גָאט ןײא רָאנ ןעטעּבעג סָאה ןנחוי ױזַא יװ ןוא
 ,טדָאטש רעד ןיא ןײרַא סוטיט טערט ןעניגעּב .םילשורי ןײק ןעראװעג ןעפָאלטנַא טכַאנ

 הביבס רהיא ןוא טדָאטש רעד ןיא .סילשורי יא ןנחוי ןעמונעגפיוא טָאה ןעמ יוזַא יװ

 .ןעתורמוא טיוא ןעכערּב

 .םישעמ ערעײז ןוא םיאנק יד ןענעװ

 .ןנח לודגיןהּכ ם'נופ וטפױא ץטױל ײז ןעגעק ןענַאטשעגפױא זיא קלָאֿפ סָאד ױזַא יװ

 .הלודג הנוהֹּכ יד ןעטָאּפשרעּפ םיאנק יד

 ,םיאנק יד ןעגעק קלָאפ םוצ עדער ס'ננח
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 טלאהניֵא

 ו

 רעד ןופ רעגניהנָא עניײז טימ אפוג ןנח ןוא טײז ןיײא ןופ םיאנק יד ױזַא יו

 ױזַא יװ ןוא ,ןעטכַאלש ע'תמא ןיא ןעגָאלשעג ךיז ערעדנַא יד טימ ענײא ןעּבָאה טייז רעדנַא

 .שדקמה:תיּב ןיא ןעהיצוצקירוצ ךיז םיאנק יד ןעגנֹואוצעג טָאה קלָאפ סָאד

 רָאנ ,הרשּפ ַא ןעכַאמ וצ ידכּב םיאנק יד וצ ןערָאװעג טקישעג זיא ןנחוי ױזַא יװ

 .םימודא יד ףליה וצ ןעפורעג ןעּבָאה יז זַא יא ,טצײרעגפױא רהעמ ךָאנ ײז טָאה רע

 טיג ײז טָאה ןעמ רעבָא ,גנודַאלגײא רעד טגלָאפעג ףֹּניִּת ןעּבָאה םימודא יד ױזַא יװ

 ם'נופ עדער יד .טדָאטש ן'צוח ןעגיטכענרעּביא טוומעג ןעּבָאה יז ןוא ,טדָאטש ןיא טזָאלעגנײרַא

 | ' ,םימודא יד וצ עושי לודג-ןהֹּכ

 .לַאברעװק יד טגעזעגכרוד טניװמערוטש ןעגיד'ארומ ַא תעשנ ןעּבָאה םיאנק יד ױזַא יו

 ןוא רענגעג ערעײז טע'גרה'עגסיוא ,םימודא יד טזָאלעגנײרַא ןעבָאה ןוא ןרעיומ יד ןופ סנעק .

 ,טדָאטש ןיא תונּברוח טכַאמעגנָא

 .עושי ןוא ןנח םילודג םינהֹּכ יד ןופ גנוטיוט יד

 .תויח עדליװ עטַאשט א ןעגעק יװ ,קלָאפ ןעגעק טעװעדליװעג ןעּבָאה םיאנק יד ױזַא יװ

 .ךורּב-ןּב הירכז ןופ גנוטיוט יד

 םישעמ יד רעביא סעּכ ןיא ,םײהַא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה םימודא יד ױזַא יװ

 טעװעדליװעג רעכילקערש ךָאנ ןה"ײגקעװא רעיײז ךָאנ ןעבָאה םיאנק יד ױזַא יװ ןוא ,םיאנק יד ןופ

 ,טדָאטש ןיא

 סוניסּפסַא רָאנ ,ןעדיא יד ןענעק ןעטערטסױרַא ףֹּכיּת טלָאװעג ןעּבָאה רעמיור יד ױזַא יו

 תמחמ רעמיױור יד וצ ןעגנַאגעגרעּביא ןענַײז ןעדיא ךס ַא ױזַא יװ .ןעטלַאהעגּבָא ןופרעד ייז טָאה

 ןעבָאה יז סָאװ ,םינורה יד ןייז רּבקמ טזָאלעג טינ וליפא ןעּבָאה סָאװ ,םיאנק יד ןופ תוירזכַא רעד

 .טע'גרה'עג ןײלַא

 ,הלשממ רעד וצ ןעגָאלשרעד זיוװכעלסינ ךיז טָאה יול ןב ןנחוי ױזַא יװ

 סע .טײצ:חספ הדצמ גנוטסעפ רעד ןיא םיאנק יד ןָאטעגנָא ןעּבָאה סע ןעדָאש ַא רַאפ סָאװ =

 | : ,סעדנַאּב:רעּבױר ענעדיישרעפ ךיז ןעזייוועּב

 ןע'גרה'סיוא ן'סודיקַאלּפ ןעסיהעג טָאה ןוא הרדג ןעמונעגנייַא טָאה סוניסּפסָא ױזַא יװ

 ןוא ךעלטדעטש עשינכש יד ןעמונעגניא טָאה רעטצעל רעד יװא יװ .םידרומ ענעפָאלטנַא יד

 | .רעֿפרעד

 סוגיסּפסָא זַא יװ ןוא ,ןע'נורינ ןענעק ןעװעג דרומ טָאה ןעילַאג ןיא סקעדניוו ױזַא יו

 .וחירי ןעמונעגנייַא טָאה ןוא םורַא ןוא םורַא דנעגעג יד טכַאמעג בורח טָאה

 .תלמה םי ם'נופ ןוא לָאט ןעסיורג ם'גופ ,וחירי ןופ גנוּביירשעּב

 יד ןיא ןענָאינרַאג ןעלעטשקעװַא ,םילשורי ןעסילשנייא טזָאלעג טָאה סוניסּפסַא ױזַא יו

 ךרוד ַאסַארעג טדאטש יד ןערעטשעצ טזָאלעג טָאה רע ױזַא יװ ןוא ,טדעטש ענעמונעגנייא

 . ץ'סויקול

 ַא רַאפ ןערָאװעג ןעפורעגסיוא זיא ַאּבלַאג ןוא ,ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא ןורינ ױזַא יו

 רעצרוק א ךָאנ ןעברָאטשעג ײז ןענײז עלַא סָאװ ,סוילעטיוו םהיא ךָאנ ןוא ָאטָא ךָאנרעד ,רסיק

 ,גנוריגער

 ,םיאנק יד ןעגעק ןעגנומענרעטנוא ענייז ןוא ןַאריט םעד ןועמש ןעגעוו
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 .טלאהניא

 .טניױאװעג טָאה וניבא םהרבא ואװ ,ןורבח טדָאטש רעד ןעגעוװ

 ןיא רֶע תעשּב ,ּבײװ ס'נועמש תואמר ךרוד ןעּפַאה טזָאלעג ןעּבָאה םיאנק יד יוזא יו

 ,םודא ןיא ןעוועצ

 ןיא םהיא ךָאנ טשרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןערָאטַארעּפמיא יד ןוא ַאבלַאג ןעגעװ לָאמַא ךָאנ

 ' .ןעּברָאטשעג ןעניײז ןוא .םיור

 ךָאנ ןוא תברקע ןוא אנפוג ןופ ןעטיכעג יד ןעמונעגניַא טָאה סוניסּפסָא ױזַא יװ

 ,טדעטש ערעדנא

 .סיוא טזומעג טָאה טדָאטש יד סָאװ ,תורצ יד ןעגעװ ןוא ןַאריט םעד ןועמש ןעגעוו ךָאנ

 ץענועמש ןעמונעגפיוא טָאה ןוא םיאנק יד ןעגעק ןענַאטשעגפױא זיא קלָאפ סָאד יױזַא יֹװ ,ןהייטשי

 | .טדָאטש ןיא-

 ,םיור ןייק ןעינַאמרעג ןופ ןעמוקעג זיא סוילעטיװ יױזַא יװ

 יעשעג יד ןעגעװ תועידי ןעמוקעב ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ ,ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד יוזַא יװ

 .רָאטַארעּפמיא ןַא רַאפ ן'סוניסּפסַא ןעפורעגסיוא ,םיור ןיא ןעשינעה'

 .ןעטּפיגע ןוא הירדנסּכלַא ןעּפַאחוצנײרַא הימ ןעּבעגעג לֹּכ םדוק ךיז טָאה סוניסּפסַא ױזַא יוו |

 | .סוליג ךיײט ןופ ןוא ןעטּפיגע ןופ גנוּביירשעב יד

 .ךוּב םעד ןופ רבחמ םעד ,ן'פסוי ןעטײק ענײז ןופ טיירפעב טָאה סוניסּפסַא ױזַא יװ

 ,הירדנסּכלַא ןיא גנונעדרָא יד טלעטשעגנייַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,זיא סוניסּפסַא יוזא

 .ןעילַאטיא ןיײק ץ'סונַאיקומ טקישעגסיוארָאפ טָאה ןוא היכויטנא ןייק קעוא

 סע'סוניסּפסַא ןהעזרעד טָאה רע זַא ,טָאה ַאניצעצ ןַאמטּפױה-סגירק סע'סוילעטיו ױזַא יװ

 .ן'סינָאטנַא וצ ןהײגרעבירַא ןעלָאז יז ,ענעּבעגרעטנוא ענייז ןעטָארעג ,לייח ןעסיורג ןעגיד'ארינ

 ףױא הטרח ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד זַא ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ,טָאה סומירּפ סוינָאטנַא יֹוזַא יוװ

 וצ םהיא ןעקישבָא ןוא ןַאניצעצ ןעדניב וצ העדּב טָאהעג ןױש ןעּבָאה ײז ןוא וטפיוא רעיײז

 וצ ןעקישבא ץַאניצעצ ןוא ַײז ןופ ךס א ןע'גרה'סיוא טזָאלעג ןוא טרעדעפעג ךיז -- ,ן'סוילעשיול

 .,ן'טוניספכא

 ןוא טגיועב ןערָאװעג זיא סוילעטיו יװ םעדכָאנ ,םיור ןייק קעֹװַא זיא סוניסּפסַא יוזא יװ

 ,םילשורי ןענעק ןעטערטסױרַא ן'סוטיט ןהוז ןייז ןעסייהעג טָאה ןוא ,טיוטעג ןוא



 ,לעטיּפאק רעטשרע
 .ןעמונעגניא ןוא טרעגעלעּב טרעוו אלמג

 *עּב ןפוא ַאזַא ףיױא ןענייז היכירט ןופ רעניױאװנייֵא יד יו םעדכָאנ 1
 סָאװ ,םילילג עגירעּביא יד ןעּבעגעגרעטנוא .ךיוא ךיז ןעּבָאה ,ןערָאװעג טגיז
 םעדכָאנ וליפא ,רעמיור יד ןעגעק הדירמ רעד רַאפ ןעטלַאהעגרעטנוא ןעּבָאה

 עלַא ןעמונעגנייַא רעגיז יד ןעּבָאה טציא ,ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא תפדוי יװ |
 ירובּת גרַאּב ץפיא גנוטסעפ יד ןוא בלח-שוג ץוח ,טדעטש ןוא ןעגנוטסעפ
 *עגויֹא סָאװ ,אלמג טדָאטש יד ןעטלַאהעג ךיוא ךיז טָאה רעטצעל רעד טימ
 טקנוּפ ןיא סָאװ ןוא היכירט רעּביאנעגעק ערעיזָא טייז רענעי ףיוא ןעגעל
 סע'סּפירגַא ןופ טדָאטש.ץינערג ַא ןעװעג ַאיקועלעס ןוא ענַאגָאס יװ יױזַא
 ױזַא םעד וצ עטשרע יד ,ןלוג וצ טרעהעג ןעּבָאה אלמג ןוא ענַאגָאס .טיּבעג
 ַאיקוועלעס .ןלוג ןעטשרעטנוא םוצ ערעדנַא יד ,ןלוג ןעטשרעּביױא םענעפורעגנָא
 .םורמ ימ ערעיזָא רעד ייּב ןעגעלעג זיא

 ןיא 60 ןוא טײרּב רעד ןיא סעידַאטס 30 טלַאה ערעיזָא עגיזָאד יד
 ,הנפד ןֹופ דנעגעג רעכייר רעד וצ זיּב ךיז ןעהיצ ןעּפמוז ערהיא .גנייל רעד
 .יילק םענעפורעגנָא ױזַא םעד ןעזייּפש סָאװ ,ןעלַאװק יד ךיז ןעניפעג סע וואו
 -רעטנוא ןדרי ןעטיורג ם'ניא םהיא טימ םענייאניא ןײרַא ןעלַאפ ןוא ןדרי םענ
 | (1ּבלַאק םענעדלָאג ם'נופ לעּפמעט םעד ּבלַאה

 ךָאנ דצ ןייז ףיוא ןעגיוצעגרעּבירַא סּפיּױגַא טָאה ַאיקוועלעס ןּוא ענַאגָאס
 ,ןעבעגעגרעטנוא טינ םהיא ךיז טָאה רעּבָא אלמג .הדירמ רעד ןופ ּביוהנָא ןיא
 סָאװ ,עגַאל רהיא ףיוא טציטשעג ךיז יז טָאה ,תּפדוי רעדייא ,רהעמ ךָאנ לייוו
 ךיז טהיצ גרעּב עכיוה הייר ַא ןופ .רוטַאנ רעד ןופ טגיטסעפעב ןעװענ זיא
 : א ןעטימ ןיא טעדליּב ןוא טנַאװ ַא יװ ךיילג ךיז טּבױהרעד טָאװ ,זלעפ ַא
 טזָאל ןוא.גנייל רעד ןיא עקערטש עסיוועג ַא ךיז טהיצ רעטצעל רעד .רעֶקיֹוה
 זיא עצנַאג סָאד זַא ױזַא ױזַא ,ןעטניה ןופ יװ טקנוּפ ,ךיילג רעדיװ ּבָארַא ךיז
 ,ןעמָאנ רהיא ןעמוקעּב טדָאטש יד ךיוא טָאה ןופרעד ;לימעק ַא וצ ןעכילגעג
 ,ןעדיירסיוא רעייז ןיא ןעקרעמ ךילטייד טינ ןעזָאל רענױאװנייֵא יד טינ רהעמ-

 רעד ,טבה ןב םעברי סָאװ ,ןד ןיא בלאק רענעדלָאג רעד ,בהזה לגע רעד זיא סָאד (

 טיױּבעגסױא טָאה ,לארשי ךיירגיניק ןופ גינעק רעטשרע
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 טנערָאפ ךָאנ ןוא ןעטייז יד ייּב 1 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמָאנ רעד ןענַאװ ןופ
 ןעטנוא ךָאנ ּבָארַא ןעלָאט עפעיט עכילגנייגוצ:טינ ןיא טרָא רעד ךיז טהיצ
 טרענעלקרעפ ,גרַאּב ץטימ ןעדנוּברעפ זיא אלמג ואװ ,ןעטניה ןופ רָאנ ןוא
 .ניײֵא יד ןעּבָאה טייז רעד ןופ ךיוא רָאנ .לעסיּבַא טייקכילגנייגוצמוא יד ךיז
 יז סָאװ םעדכרוד ,ךילגנייגוצ רערעװש טדָאטש יד ןעכַאמ וצ טכוזעג רעניואוו
 טדיינש ןוא רעװק רעד ןיא ךיז טהיצ סָאװ ,ןעּבָארג ַא ןעּבָארגעגסױא ןעּבָאה
 רעד ןופ טנַאװנעטיײז רעכיילג רעד ייּב טיוּבעגסױא .גרַאּב ןופ טדָאטש יד ּבָא
 ןעּבעג טסערּפעגפיונוצ טכידעג רהייז ןענַאטשעג רעזייה יד ןענייז ,גרעּב הרוש
 רעד ןיא ןעּבעװש טלָאװ טדָאטש יד יװ ,טכודעגסיוא טָאה סע זַא ױזַא ,דנַאנַא

 זיא אלמג .עגַאל רעכיוה רהיא תמחמ ןיילַא ךיז ףיוא ןעלַאפנייַא ןוא ןעטפו
 וצ טפיירגרעד סָאװ ,גרַאּב ַא ךיוא טגיל טייז:םורד ןיא ,טייז-םורד ןיא ןעגעלעג
 ,גנוטסעפ ַא סלַא טדָאטש רעד רַאפ טנעידעג טָאה רע ןוא ,ךיוה רעדנעטיידעּב ַא
 ,טנַאװ עכײלגַא יװ ,ןעזָאלעגּבָארַא ךיז טָאה לייט ןעטשרעּבױא רהיא ןופ סָאװ
 טימ טלעגנירעגמורַא ןעװעג טינ זיא סָאװ ,טרָא ןַא לָאט ןעפעיט ַא רהייז ןיא
 ךיוא ךיז טָאה ,טדָאטש קע עמַאס ןיא ,רעיױמ רעד ןעשיווצ גיגייוועניא .רעיומ ַא
 ,לַאװק ַא ןענופעג

 רעּביא ןיוש ןעמענוצנייֵא ןעװעג טינ זיא סָאװ ,טדָאטש עגיזָאד יד 2
 ןוא סנעּבָארג ךרוד טכַאמעג רעטסעפ ךָאנ ףסוי טָאה "עגַאל רעכילריטַאנ רהיא
 רוטַאנ רעד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ןעּבָאה רענױאװנייַא יד .גנייג עשידרערעטנוא
 ןעּבָאה יז רעּבָא ,תפדוי ןופ רענױאװניײַא יד רעדייא ,רהעמ ךָאנ טרָא ם'נופ
 רעד ףיוא ךיז גידנעיורטרעפ ;ןעשנעמ עגיהייפ.סגירק רעגיצניװ ךס ַא טַאהעג
 .ןעגנוקרַאטשרעפ. ןייק ןעמונעגנָא טינ ךיוא יז ןעּבָאה ,ץַאלּפ ם'נופ טייקגיטסעפ
 .ָאלטנא ןופ לופ ןעװעג טדָאטש יד זיא ןעגנוגיטסעפעּב עקרַאטש ערהיא תמחמ
 ןספירגַא דצמ גנורעגעלעּב ַא ןעטלַאהעגסױא ךיוא יז טָאה רַאפרעד ןוא ,ענעפ
 | ,םישדח ןעעּביז ןופ ךשמ ןיא

 טיידעּב טרָאװ סָאד) אתמח ןופ ןעטָארטעגסױרַא סוניטּפסַא זיא ןכּב 3
 ,(ןעלַאװקלײה עמירַאװ ןענופעג ךיז ןעּבָאה טרָאד לייוװ -- "רעדעּב עמירַאװ,
 קעװַא זיא ןוא ,הירבט רַאפ רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפיױא טַאהעג טָאה רע ּואו
 .רעפ ,עגַאל רהיא תמחמ זיא טדָאטש יד ןעסילשנייֵא ןעצנַאגניא .אלמג ןייק
 .סָאּפ טלעטשעגפיוא רע טָאה ןעגעווטסעדנופ .ןעװעג ךילגעמ טינ ,ךיז טהייטש
 .רעפ ןעסייהעג טָאה ןוא ,ךילגעמ ןעװעג זיא סָאד ּואװ ,רעטרע יד ןיא סנעט
 ןענָאיגעל יד יװ םעדכָאנ .טדָאטש יד טשרעהעּב סָאװ ,גרַאב םעד ןעמענ
 .עגנָא רע טָאה ,רעגַאל ַא טיוּבעגסױא טרָאד ןפוא ןעכילנהייוועג ץפיוא ןעּבָאה
 ענעגייא סָאד ךיוא ןוא ,סעּבמַאד ןעיוּב טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ןעּביֹוה
 טדָאטש ןופ טקנוּפ ןעטסכעה םייּב ןענופעג ךיז טָאה סע ואװ ,טייז.חרזמ ןיא
 רעד .ןָאיגעל רעטגהעצ ןוא רעטפניפ רעד טרעגעלעג ןעּבָאה ייּברעד ,םערוט ַא

 ןיא .למעק .ה .ד ,למג שיאײרּבעה ףיוא סָאװ ,ענעגייא סָאד זיא שימארא ףױא אלמנ (

 ,טקעלַאיד רעשימַארַא ןא גנורעקלעפעב רעד ןופ ךארּפש יד ןעװעג זיִא דנעגעג רענעי
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 ןוא ,טדָאטש רעטנעצ ןעגעק סא טרָאד ןופ טייּברַאעג טָאה רעטפניפ
 רעפ עכילריטַאנ יד ןוא סנעבָארג יד טליפעגסיוא טָאה רעטנהעצ רעד
 | .ןעגנופעיט

 .רעפ טָאה רערעדיילש יד ןופ רענייא זַא ,ןעפָארטעג סע טָאה טלָאמעד |
 תעשּב ,ןעגיּבנעלע ןעטכער ןיא סּפירגַא גינעק םעד ןייטש ַא טימ טעדנואוז
 טימ ןעדייררעּביא טלָאװעג ןוא רעיומ םוצ ןעגנַאגעגוצ רעטנעהענ זיא רענעי
 ,טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא ןעלָאז ייז ,רהיא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד
 יד רָאנ .םהיא םורַא ןעּבילקעגמורַא ךיז דניירפ סגיניק םעד ןעּבָאה דלַאּב
 טעדנואװרעפ זיא גינעק רעד סָאװ ,רעּבירעד סעּכ ןיא ןיירַא ןענייז רעמיור
 יגנורעגעלעּב רעד רַאפ ןעמונעג ךיז חֹּכ רהעמ טימ ךָאנ ןעּבָאה ןוא ,ןערָאװעג
 ןעגעק טרעטיּברפ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז
 רעיײז ּבעילוצ הצע עטוגַא ןעּבעג יז ליװ סָאװ ,ןַאמ.סדנַאל םענעגייא רעייז

 .רעּבירַא םיאנוש ןוא עדמערפ ןעגעק תוירזכַא רעייז ןיא ןעטלָאװ ,ןעגעוו הבוט = |
 : .ןעסָאמ עלַא ןעגייטש

 ַא ןעװעג ןענייזס תמחמ ,ןערָאװעג גיטרַאפ ךיג ןענייז סעּבמַאד יד 4
 ןעטײּברַא עכלעזַא ןיא טינעג ןעװעג ןענייז רעמיור יד ןוא דנעה.סטייּברַא ךס
 ,ףסוי ןוא סירַאכ ןעּבָאה לייוורעד .סענישַאמ יד טכַארּבעג ןעמ טָאה טלָאמעד ןוא
 עטנעּפָאװעּב ערעייז טלעטשעגנַײַא ,טדָאטש רעד ןופ ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא יד
 םעד ןערהָאװעגנָא טעמּכ טַאהעג סנעגירעּביא ןעּבָאה עטצעל יד .ףמֲאק םוצ
 .סנעּבעל ןוא רעסַאװ טימ טגרָאזרעּפ גונעג .ןעוװעג טינ ןענייז ייז יװ תויה .טומ
 ןעטלַאהסױא גנַאל ןענָאק טינ ןעלעװ יז זַא ,טנעכערעג יז ןעּבָאה ,ןעלטימ
 יז ןעּבָאה ןוא טרעטנומעגפיוא ייז ןעבָאה רערהיפ יד רעּבָא .גנורעגעלעּב יד
 .נייַא עקַאט ייז ךיז טָאה'ס ןוא .רעיומ םוצ ןעטערטוצ טזָאלעג ןעגעווטסעדנופ
 טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,רענגעג ערעייז ןעּביײרטוצקירוצ טייצ עסיוועג ַא ןעּבעגעג
 ַאטַאק ןופ יז ףיוא ןעסָאשעג טָאה ןעמ זַא רָאנ .סענישַאמ יד ןעלעטשפיוא
 טדָאטש ןיא ןעגיצעגקירוצ דלַאּב ךיז ייז ןעּבָאה ,ןעטסילַאּב ןוא ןעטלוּפ
 .ןײרַא

 .מערוטש ןעקריװ רעטרע יירד זיא טזָאלעג רעמיור יד ןעּבָאה טלָאמעד
 . .עג יז ןעּבָאה רעטציא .רעיומ יד טגידעשעּב ןפוא ַאזַא ףיוא ןעּבָאה ןוא קעּב
 .םיױא ןוא רהעוועג רעייז טימ ןעגנולקעג ןעּבָאה ,ןעטיימורט יד ןעלַאש טזָאל
 .ןייֵא יד ךרוד ןעגנורדעגניײרַא ןענייז ןוא יירשעג-סגירק ןעסיורג ַא ןעּביוהעג

 יז ןעּבָאה טרָאד .ןירַא טדָאטש ןיא רעיױמ םעד ןופ ןעלעטש ענעכעכָארּבעג |
 ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רענגעג יד טימ געלשעגַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז
 ןעּבָאה ןוא ןעטלַאהעגסױא ןעדיא יד ןעּבָאה ןעלַאפנָא עטשרע ערעייז .,גיגייוועניא
 ןעגעק ןעטערטּבָא טזומעג ייז ןעּבָאה רעּבָא טצעלוצ .ןעגָאלשעגקירוצ גיטומ ייז
 ףיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעלַאפנָא יד ןעגעק ןוא דנייפ להָאצ רעעעסערג רעד

 ןעלײט ענעגעלעג רעכעה יד ןיא ךיז ןעהיצקירוצ ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ יי
 / .טדָאטש
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 ךיז יז ןעּבָאה ,טרָאד ךיא ןעפָאלעגכָאנ ייז ןענייז דניײפ יד תעשּב

 ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה ,טרהעקעגמוא רעדיוװ
 ךיז ןעּבָאה יז ואװ ,גרַאּב טייז רעכיילג ןוא רעכיוה רעד וצ ןעּבירטעגוצ ייז
 ןעניז ןוא .טרָא ןעגיריוש ןוא ןעלָאמש ץפיוא ןעפלעה רהעמ טנַאקעג טיג
 ךיז ןעגידייטרעפ טנָאקעג טינ ןעּבָאה סָאװ ,ערעדנַא .ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא

 .כרוד טינ ךיוא ןוא ,יײז -ַאפ רעכעה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעגעק

 .עג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעגייא ערעיײז ןופ ןעהייר יד ךרוד ךיז ןעגָאלש -

 .דנייפ יד ןופ רעכעד יד ףיוא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז ,סיוארָאפ טמערוטש

 יװ רָאנ .דרע רעד ןופ ײז וצ ןעכיירג טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעזייה עכיל

 רעד רעטנוא ןעכָארּבעגנייַא ךיז יז ןעּבָאה ,ןערָאװעג לופ ןענייז רעכעד יד רָאנ

 ַא ןעפרָאװעגמוא יז טָאה ,ןעלַאפעגנייַא זיא זה ןייא זַא דלַאּב יװ ןוא ,אשמ
 םינינּב יד ךיוא ןיוא ,ןעטנוא רעפעיט ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םינינּב יד ןופ ךס

 ךס ַא טָאה סָאד .ייז רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןעפרָאװעגמוא ןעּבָאה

 ײז ןענייז ,ןוט וצ סָאװ גידנעסיו טינ םורָאװ .טיוט םעד טכַארּבעג רעמיוד

 ןהעזעג יז ןעּבָאה ייז תעשּב ,ןַאד וליפַא רעכעד יד ףיוא ןעגנורּפשעגפױרַא

 ךס ַא ,תוברוח יד רעטנוא ןערָאװעג ןעּבָארגעּב ױזַא ןענייז ךס ַא .גידנעלַאפ ןיוש

 .מוא ןענייז רעּבָא לייט רעטסערג רעד .גידנעפיול ןערָאװעג קוזינ ךיוא ןענייז
 ,ּביוטש סנעקלָאװ יד ןיא טקיטשרעד ןערָאװעג ןענייז ייז סָאװ ,םעדכרוד ןעמוקעג
 .עד ןוא ,ףליה סטָאג רַאפ טנעכערעג אלמג ןופ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה סָאד
 .רַאטש ךָאנ ,ןערהעװנָא ענעגייא ערעייז ףיוא גידנעטכַא טינ ,ייז ןענייז רעּביר
 ןופ ןעסָאש ךרוד טױטעג יז ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ףיוא ןעלַאפעגנָא רעק

 עגיד'עּפושמ יד ףיױא ןעשטילגסוא ךיז ןעגעלפ ענעי תעשּב ,ּבָארַא ןעּביוא
 ,רעזייה ענעלַאפעגנייַא יד ןעשיװצ בורל ןענופעג יז ןעּבָאה רענייטש .ךעלסעג
 ענעלַאפעג יד ייּב ,דנייפ עטע'גרה'רעד יד ייּב ןעמונעג יז ןעּבָאה רהעוועג ןוא
 .עק טכיורּבעג יז ןעּבָאה ןוא ןעדרעװש יד טייז ןופ ןעסירעגּבָארַא יז ןעּבָאה

 ןעּבָאה סנעגירעּביא .טיוט ץטימ טלעגנַארעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעמור יד ןעג

 הנּכס ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ײז תעשּב :טױטעג ןײלַא ךיז רעמיור ךסַא
 רעּבָא .ןעפרָאװעגּבָארַא ןײלַא ךיז ייז ןעּבָאה ,רעכעד יד ןופ ןעלַאפוצּצָארַא
 .ורטנַא גנירג ןעװעג טינ זיא ,ןעפיול .ךיז טהימעג ןעּבָאה סָאװ ,יד רַאפ ךיוא
 ןיא ןעּבָאה ןוא טסואווע גטינ גע םעד ןעּבָאה יז יװ ױזַא םורָאװ .ןערעוו וצ ןענ
 .דנָאלּברעפ יז ןעּבָאה ,ןרעדנַא םעד רענייא טנעקרעד טינ ּביױטש ןעטכידעג
 .ץרעדנַא ץרעּביא רענייא ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז ןוא טעשז

 .קירוצ ךיז טָאה ,געװסיוא ןַא ןעניפעג טנַאקעג רָאנ טָאה סע רעװ 5
 רעד ייּב גידנעטש ןעּבילּבעג זיא רעּבָא סוניסּפסַא .טדָאטש רעד ןופ ןעגיוצעג
 תעשּב ,תונמחר סיורג טּפַאחעגנָא םהיא טָאה'ס םורָאװ .עטקיודעּב יד ןופ טייז
 ףעטַאדלָאס ענייז רעּביא ןעלַאפעגנייַא זיא טדָאטש יד יװ ,ןהעזרעד טָאה רע

 ,ןעגנורדעגנײרַא ןעװעג רע זיא ,טַײקרעכיז רענעגייא ןייז ףיוא גידנעטכַא טינ

 ,טדָאטש ןופ טקנוּפ ןעטסכעה םוצ זיּב טעמּכ ,ןעקרעמעּב וצ ןײלַא סָאד ןהָא
 ,הנּכס רעטסערג רעד ןעטימ ןיא ןיײלַא גנילצולּפ ןהעזרעד ךיז טָאה רע ואוו
 .עד זיא סוטיט ןהוז ןייז םורָאװ .רעטיילגעּב עכילטע ןופ רָאנ טלעגנירעגמורַא
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 8 וצ תוחילש ַא טימ טקישעג טַאהעג םהיא טָאה ןעמ :ןעװעג טינ טלָאמ
 רַאפ טינ ןעטלַאהעג טינ טָאה רערהיפסגירק רעד יװ תויה .,ןעיריס ןיא ץ'סונַאי
 רע יװ תויה ןוא קירוצ ןערהעקוצמוא ךיז ךילצונ רַאפ טינ ןוא ךיז רַאפ דובּכ ַא
 ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ ,תונּכס לעיפ יד ןעגעװ טנָאמרעד ךיילגוצ ךיז טָאה
 .סױרַא טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,טומ םעד ןעגעװ ןוא ,טייצ-דנעגוי ןייז ןיא
 .טעג ַא ןֹופ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג טלָאװ רע יװ ,רע טָאה רעּבירעד -- ,ןעזיוועג
 ערעייז ןעסילשפיונוצ ןעלָאז ייז ,עגינייז יד ןעסייהעג ,גנורעטסייגעּב רעכיל
 .יעקטנַא ךיז טָאה ,עסַאמ עצנַאג עגיצנייא ןייא יװ ,סרעצנַאּפ ןיא סרעּפרעק
 ןוא ,טמערוטשעגּבָארַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעסַאמ עכילדנייפ יד ןעגעק טרַאּפשעגנעג
 יד ןופ עסַאמ רעד רַאפ גידנעּבָאה ארומ טינ ,ןעטלַאהעג ךיז גנַאל ױזַא טָאה
 .מיא רעייז טּפַאװשעגּבָא ןעּבָאה דנייפ יד ןענַאװ זיּב ,ןעלייפ ערעייז רַאפ ןוא ןעדיא
 -רעּביא סָאװ סיּפע טײקגיטּפַאהדנַאטש ןייז ןיא ןהעזעגנייַא ןעּבָאה ייז תמחמ ,טעּפ
 צ ךיז רע טָאה ,ןערָאװעג רעכַאװש זיא גנַארד רעייז רָאנ יװ ,סעכילשנעמ
 ,טדנעװעג טינ יז ֹוצ רע טָאה ןעקַאנ םעד רָאנ ,טירט ייּב טירט ןעגיוצעגקיר
 . .רעומ רעד ןופ ּבלַאהרעסױא ןענופעגנייַא ְךיִז טָאה רע ןענַאװ זיִּב

 םעד ןעשיװצ ,ףמַאק ןעגיזָאד םעד ןיא ןעלַאפעג ןענייז רעמיור ךס ַא
 טינ גיטומנעדלעה ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,סויצוּבוע ָאירוקעד רעד ךיוא
 עג רעכילטיא ייּב רעהירפ ןיוש ךיוא רָאנ ,טכַאלש רעגיזָאד רעד ןיא זיולּב
 ,רעמיור רעדנַא ןַא .סנעדָאש עסיורג ןעדיא יד ןָאטעגנַא טָאה ןוא טייהנעגעל
 .מורַא ןעטַאדלָאס ענייז ןופ ןהעצ טימ םענייאניא זיא ,סולַאג ָאירוטנעצ רעד
 ןייַא ךיז םהיא טָאה'ס רָאנ ;טכַאלש רעד ןופ לעמוט ןיא ןערָאװעג טלעגנירעג
 .ואוונייא יד יװ ,טרעהעג רע טָאה ָאד .ּבוטש ַא ןיא ןעפױלטנַא יצ ןעּבעגעג
 ןופ ןעלַאפנָא יד ןעגעװ ךיז ןעשיװצ טדערעג ערעשטעוו רעד ייּב ןעּבָאה רענ
 ןײלַא רע) םירבח ענייז ןוא םהיא ןעגעק ךיוא ןוא רעמיור יד ןעגעק קלָאפ
 .ייב רע זיא רעּבירעד .(רעיריס ענערָאּבעג ןעוװעג ןעניײז ןעשנעמ ענייז ןוא
 ןענורטנַא זיא ןוא ןעמעלַא טע'גרה'עגסיוא ייז טָאה ,ייז ףיוא ןעלַאפעגנָא טכַאנ
 .רעמיור יד וצ ןעטַאדלָאס ענייז טימ םענייאניא ןערָאװעג

 רע תעשּב ,ןעגָאלשעגרעדינ רהייז ןעװעג זיא לייח רעשימיור רעד 6
 טינ ץיגרע ןיא טָאה טציא זיִּב לייװ ,ןערהעװנָא יד ןעגעװ טכַארטעג טָאה
 טמעשעג ךיז רע טָאה רעּבָא רהעמ ךָאנ .קילגמוא ַאזַא םהיא טימ ןעפָארטעג
 רעּבירעד ,הנּכס ןיא ןײלַא רערהיפנָא םעד ןעזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רעּבירעד
 ךיז ןעגעװ רָאנ ,ןעטַאדלָאס יד ןעטסיירט וצ ךיז טסיילפעג סוניסּפסַא טָאה
 .נעלק םעד וליפא ןעגָאװצסױרַא טינ ידכּב ,טנָאמרעד טינרָאג רע טָאה ןיײילַא
 .גיימעג ןעגָארטרעּבירַא זומ ןעמ זַא ,טרעלקרעד טָאה רע רָאנ ,לעדַאט ןעטס

 ןופ עבט יד זיא סָאד זַא ,ןעקנעדעג ןוא טומ ןעטסעפ טימ ןעקילגמוא עמַאז -
 ,גנוסיגרעפטולּב ןהָא ןערעװ ןעטלַאהעגּבָא טיג ןָאק ןוחצנ ןייק זַא ,המחלמ ַא
 רעּבָא סָאד ךיז טעװ ,קירוצ ףיוא טָארט ַא טכַאמעג לָאמַא טָאה החלצה יד ּביֹוא
 רעדנעזיוט טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ןוא ,ןעטייּבמוא רעדיװ דלַאּב
 יו יװֲא טקנוּפ .ןּברק םעניילק ַא ןעגניירּב ךיוא ןײלַא ךָאד ייז ןעזומ ,ןעדיא
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 לעיפוצ טריצלָאטש ןעמ תעשּב ,רעטקַארַאכ ןעגירעדינ ַא ףיוא טזײװעּב סָאד

 -וּב ןעזָאל וצ לעיפוצ ךיז רענעמ רַאפ טינ ךױא סָאד טסַאּפ ױזַא ,קילג ןיא

 ןוא ןרעדנַא ץטימ רענייא רעד ךיז טייּב ךיג םורָאװ .קילגמוא ןַא ךרוד ןעג

 ןיא ךיוא ןעניז ןערָאלק םייּב טּביײלּב סָאװ ,שנעמ רעגיטומ ַא זיא רעד רָאנ

 ,ֿפעלק יד ןעטכיררַעפ וצ טומ ןעשירפ טימ רעדיװ טּבערטש ןוא ןעקילגמוא
 / .ןעמוקעּב טָאה רע סָאװ

 .צג רעטייװ רע טָאה -- ןהעשעג טשרָאקָא זיא סָאװ ,ןופרעד הּביס יד, |
 ןוא ,גידנעקערש טרהיפעגפיוא ךיז ןעּבָאה רימ סָאװ ,ןירעד טינ טגיל -.טדער
 דנעגעג רעד ןופ עבט יד טושּפ רָאנ ןעדיא יד ןופ הרובג רעד ןיא טינ ךיוא
 טלָאװ טקנוּפ םעד וצ עגונּב .ןערהעװנָא זנוא ןוא ןעצונ טכַארּבעג ייז טָאה

 רעייַא ןיא טייז רהיא סָאװ ,ןעפרואורָאפ ךייא ןעכַאמ טנָאקעג רשפא ןעמ

 ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד יװ םעדכָאנ םורָאװ .טיװ וצ קעװַא טעּפמיא.טפמַאק
 / ףהיא טָאה ,טדָאטש ןעלייט ענעגעלעג רעכעה יד ןיא ןעגיוצעגקירוצ טַאהעג

 .ןעּבָאה סָאװ ,תונּכס יד ןיא ךיז ןעלעטשנייַא טינ ןוא ןעּביילּב ןהייטש טפרַאדעּב

 זיולּב ןעטלַאהנייַא טפרַאדעּב טָאה רהיא רָאנ ,ןעּבױא טרָאד טרַאװעג ךייא ףיוא

 ףױא דנייפ םעד ןעפורסױרַא ךילעמַאּפ ןוא טדָאטש לייט ןעטשרעטנוא םעד

 .ןעוועג טינ קפס ןייק טלָאװ גנַאגסױא ןייז ןעגעװ סָאװ ,ףמַאק ןעגיסעמלעגער ַא

 רהיא לייװ ,טקוקעג טינ טייקרעכיז רענעגייא רעייַא ףיוא רהיא טָאה טציא
 ןוא ףמַאק ןיא טלייארעּביא ןייז וצ רָאנ .ןייז חצנמ טלָאװעג קרַאטש ױזַא טָאה

 ,רעמיור יד ייּב גהונ טינ ךיז ןעמ זיא גנונעכערסיוא ןַא ןהָא ןהייג ךיז ןעזָאל
 טייקטינעג-סגירק רעייז ןעגלָאפרע ערעייז עלַא ןעקנַאדרעּפ וצ ןעּבָאה ייז סָאװ
 .גװעּב ץנַאג ןוא ןערַאּברַאּב יד ןופ גהנמ רעד זיא ױזַא ,קיטקַאט רעייז ןוא

 ,הרובג רעד וצ ןערהעקמוא ךיז רימ ןעזמ רעּבירעד .ןעדיא יד ןופ סרעד

 .רעּביא רעדייא ,ןרעטנומפיוא רהעמ ןעזָאל ךיז ןוא ,ךילמיטנעגייא זנוא זיא סָאװ

 ךיז טפרַאדעּב טינ ,ךיז טהייטשרעפ ,טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד ךרוד ךיז ןעקערש

 ןייז ןיא ןעכוז רעכילטיא לָאז רעּבָא טסיירט ןעטסעּב םעד .זנוא טימ ןעפערט
 רַאפ ןעמענ וצ המקנ ןעּבעגנייַא ְךייַא ךיז סע טעװ טלָאמעד ;טסיופ רענעגייא

 ,רימ וצ ךייש זיא סָאװ ,רעדרעמ ערעייז ןעפָארטשעּב וצ ןוא ענעלַאפעג יד

 ךיא לעװ ףמַאק ןעכילטיא ןיא ;רעהירפ יװ ,ןערהיפפיוא ךיז גידנעטש ךיא לעװ

 םעד ןעזָאלרַעפ ךיא לַעװ רעטצעל רעד ןוא דנייפ יד ןעגעק ךייַא רַאפ ןהייג
 יב ,"דלעפטכַאלש

 .עלַאפעג םעד ןעּביױהעגפיוא רעדיװ רע טָאה רעטרעװ עכלעזַא טימ ,7 | |

 .גיײַא יד ןופ החמש יד טָאה טייז רעדנַא רעד ףיוא ,לייח ןייז ןופ טומ םענ
 .טרעיודעג גנַאל טינ ןוחצנ ןעסיורג ןעטכירעגמוא םעד רעּביא אלמג ןופ רעניואוו
 ןוא ,ןעלטימ.סנעּבעל יד ןהייגוצסיוא ייז יב ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןיוש םורָאװ

 .עג טי ןיא ייז ייּב סָאװ יד אל זַא ,ןהעזנייֵא טזומעג יז ןעּבָאה םעד ץוח

 ןיטולחל ןעװעג ךיוא זיא ייז רַאפ רָאנ ,הרשפ ַא ףיוא גנונעּפָאה ןייק ןעּבילּב
 .;ניא טכַאמעג יײז טָאה סָאד ןוא .ןעּפױלטנַא וצ טייקכילגעמ יד ןעטינשעגגָא

 ןָאטעג טרָאּפ יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדגופ ,ןעגָאלשעגרעדיג ןוא זיולטומ ןַעצנַאג
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 יר טיהעג ןעּבָאה יז ןעשיװצ עטסגיטומ יד .גנוטער רעייז ּבעילוצ גנידצלַא
 ײד ןעמונרעפ ןעּבָאה עגירעּביא יד ןוא ,רעױמ ןופ ןעלעטש ענעכָארּבעגנײא
 יד ייּב טיײּברַאעג רעטײװ ןעּבָאה רעמיור יד זַא רעּבָא .ןעלייט עצנַאג ךָאנ
 ןעפָאלטנַא ךס א ןענייז ,לַאפנָא ןַא ךָאנ ןעכַאמ טבורּפעג ןעּבָאה ןוא סעּבמַאד
 טינ ןענייז'ס ואוו ,ןעלָאט עכילגנייגוצמוא ךרוד זייוולייט ,טדָאטש ןופ .ןערָאװעג
 סָאװ יד .גנייג עשידרערעטנוא ךרוד זייװליײט ,ןעטַאדלָאס-ךַאװ ןייק ןענַאטשעג
 ןּופ ןעמוקעגמוא ןענייז ,טּפַאשנעגנַאפעג רַאפ ארומ סיוא ןעּבילּבעג ךָאנ ןענייז
 .סגירק יד רַאפ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןעלטימסנעּבעל עלַא םורָאװ ;רעגנוה

 .ןעשנעמ עגיהייפ

 ןעדיא יד ןענייז ,תורצ עסיורג עגיזָאד יד עלַא ףיוא גידנעקוק טינ 8
 ןעמונעגרעטנוא סוניסּפסַא טָאה טײּברַא.לּפט ַא סלַא .:יטפַאהדנַאטש ןעּבילּבעג
 ןיא טגיל סָאװ ,רובּת גרַאּב ץפיוא גנוטסעפ רעד ןעגעק גוצ-סגירק ַא לייוורעד

 רעד .ןָאש.תיּב ןעשיװצ ןוא (לאערזי קמע) לָאט ןעסיורג םעד ןעשיוװצ ןעטימ !
 .םורד ןיא ןוא ,סעידַאטס 30 ןופ ךיוה ַא וצ זיּב ךיז טביוהרעד רובּת גרַאּב
 .ַאלפ ַא ךיז טהיצ ץיּפש ןייז ףיוא .ןעמוקוצ טינ טעמּכ םהיא וצ ןעמ ןָאק טייז
 .סעפעּב ןופ טלעגנירעגמורַא ןעצנַאגניא זיא סָאװ ,סעידַאטס 26 ןופ חטש רעכ
 / "רעפ ןופ ךשמ ןיא טיוּבעגסױא ףסוי טָאה רעיומ עסיורג עגיזָאד יד .,ןעגנוגיט
 פלא ץוח ,טכַארּבעגפױרַא ןעטנוא ןופ םהיא ןעמ טָאה ייברעד ןוא ,געט גיצ
 .געגער רָאנ טַאהעג ןעמ טָאה ןעּבױא םורָאװ ,רעסַאװ ךיוא ,ןעלַאירעטַאמ-יוּב
 ײז ןעגעק סָאװ ,ןעדיא ךס ַא ןעבילקעגפיונוצ טַאהעג ךיז ןעבָאה ָאד .רעסַאװ
 ,רעטיר 600 טימ ץ'סודיקַאלּפ טקישעגסױרַא סוניטּפסָא טָאה

 ףךילגעמ טינ זיא גנולײטּבָארעטײר רעגיזָאד רעד רַאפ יװ תויה רָאנ
 -ּבָארַא טבורּפעג סודיקַאלּפ טָאה רעּבירעד ,גרַאּב ן'פיוא ןעגיײטשוצפיורַא ןעװעג
 טימ ןעכַאמ וצ טגיײלעגרָאפ יז טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,ןעשנעמ יד ןערַאנוט
 עקַאט ןענייז ייז .גנוגידַאנעגעּב רַאפרעד טגָאזעגוצ ייז טָאה ןוא םולש םהיא
 טקנוּפ םורָאװ .עקטסַאּפ ַא ןיא ןערַאנוצנײרַא םהיא ידכּב ךיוא רָאנ ,ןעמוקעג
 לָאז רע ידכּב ,ךילדניירפ ױזַא רָאנ ײז וצ טדערעג טָאה סודיקַאלּפ יװ ױזַא
 םיּכסמ גיליװטוג גולפ ןיא ךיוא יז ןעּבָאה ױזַא ,לָאט ןיא ןעמוקייּב ייז ןענָאק
 ןעלַאפוצנָא ןע'תמא רעד ןיא ידכּב ,םעד ּבעילוצ רָאנ ,גָאלשרָאפ ןייז וצ ןעוועג
 ןעטלַאהעגּבָא טָאה תואמר סע'סודיקַאלּפ רָאנ ..דייהרעטכירעגמוא םהיא ףיוא
 רע טָאה ,געלשעג רעד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע רָאנ יװ םורָאװ .ןוחצנ םעד
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעגױצעגנײרַא טָאה ןוא קירוצ ןהייג טזָאלעג ךיז םינּפל
 /גנילצולּפ ןעסייהעג רע טָאה רעּבָא ךָאנרעד ,לָאט ןיא ףעיט ,טגָאיעגכָאנ םהיא
 ןעּבירטרעפ ןוא ןעגָאלשעג יײז טָאה ,ייז ןעגעק ןערהעקמוא ךיז רעטייר ענייז
 רעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ,יײז ןופ לייט ןעטסערג םעד טע'גרה'עגסיוא ןוא
 ןעּבָאה רעּבירעד .גרַאּב םוצ געװ םעד ןעטינשעגּבָא עסַאמ רעגירעּביא רעצנַאג
 .ןיק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז ןוא רובּת גרַאּב םעד ןעזָאלעג עטצעל יד
 תויה ןוא ,הרשּפ ַא ןעמונעגנָא ןעּבָאה רעּבָא רענױאװניַא ע'תמא יד .םילשורי
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 ,ץסודיקַאלּפ גרַאּב םעד ןוא אפוג ףיז ןעבעגעגרעביא יז ןעגָאה ,רעסַאװ יד טָאלעגסױא ךיז טָאה ייז יי יװ

 ,ןעפָאלעגקעװַא ךיג ןענייז ןוא רענייטש עטסערג יד ןופ ףניפ ןעג -וצעגסױהַא לעמוט םוש ַא ןהָא ןעטאדלָאס יד ןעּבָאה ןכּב .ןעװעג טרָאד ןיוש ןענייז יז תעשּב טינ ,טרעטנעהענרעד ךיז ןעּבָאה יז יו טינ ,ייז טקרעמעּב יב ,טכַאנ רעד ןופ טייקרעטסניפ רעד תמחמ ,םערוט ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,סרעטכעװ יד ןעּבָאה ייּברעד ,ןעבָארגעגרעטנוא םהיא ןעּבָאה ןוא ,רעגַאל רעייז רעּביאנעגעק ןענַאטשעג זיא סָאװ , םערוט ןעטסכעה םוצ ףומשמ ןעגיד .נעהירפרעד ם'נופ טייצ רעד ןיא טע'בנג'עגוצ ךיז ןָאיגעל ןעט.15 .ןופ ןעטַאד - .לָאס ירד ןעּבָאה ,ירשּת ןיא געט 2 ,טצעלוצ .גנורעגעלעּב יד ןעטלַאהעגסױא רעטײװ ךָאנ ןעּבָאה ןעשנעמ עגיהייפ.סגירק יד רָאנ ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא ןענייז ערעכַאװש יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,דײהרענעטלַאהעּב ןערָאװעג ןעּפָאל .טנַא ערעטסיירד יד לייוורעד ןענייז אלמג ןוֿפ רענױאװנײַא יד ןופ 9

 ,טדָאטש ןיא ןעטָארטעגנײרַא שדוח םענעטורעגנָא ם'נופ ןעט.23 םעד טשרע ןענייז ןוא ןערָאװעג רעגיטכיזרָאפ הלּפמ רעגידרעהירפ רעייז ךָאנ רעמיור יד ןענייז סנעג .ירטּביא .ךילטיוט ןעזָאלסױא ךיז לָאז טײהקנַארק יד זַא ,וצרעד ןעפלָאהעגטימ ביצניװ טינ קערש רעד טָאה ייּברעד ןוא ,קנַארק ןעגעלעג דָארג זיא סָאװ ,םירַאב ןעּברָאטשעג ךיוא זיא גָאט םעד ,ןעגנורדעגנײרַא ןעוועג ןיוש טלָאװ םיאנוש יד ןופ ליה רעצנַאג רעד .יװ יױזַא ,טּפַאװעגמורא ייז טָאה קערש ַא ךוא ,ףאלעג ַא ןערָאװעג ,שער ןעגיד'מיואמ םעד תמחמ ,זיא רעּכָא סדָאטש ןופ .ףעניואונייא יד ןעשיווצ .רעיומ רעד . ןיא ךָאל ַא ךרוד ןעגנירּפשסױרַא טלָאװעג טָאה רע תעשּב ,טע'גרה'רעד ןוא לייפ ַא ןופ ןערָאװעג ןעפָארטעג זיא ףסוי ףיוא .ןענָאלשוצכרוד ךיז טבורּפעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא ךס ַא טע'גרה'עגסיוא רעמיור יד ןעּבָאה טלָאמעד ,שינעלגיטעצ רעטסערג רעד ןיא ןעכָאלעגקעװַא צלַא ןענייז סנעטסָאּפ ערעדנַא יד ךיוא .רעטכעוו יד תוברוה ענייז רעטנוא בידנעּכָארגעּב ,שער סיורג טימ ןעלַאפעגניַא םערוט רעד זיא גנילצולּפ

 זיא רעד ,גגיטסעפ רעד ןופ ץיצש ן'פיוא ןעפולטנַא  וצ ןעּבעגעגניא טיג ךיז טָאה סע ןעמעװ .ןרעדנַא ן'כָאג םענייא טעליוקעגסױא ייז טָאה סָאװ ,ן'סוטיט ןעגעקטנַא ןאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה ערעדנַא ' ,גנוטסעפ רעד ףיוא רעמָאי .צג ןוא גָאלק טימ טרהיפעגפיורַא ייז ןעּבָאה ןוא רעּבייװ ןוא רעדניק ערעיז טפַאהעג ענייא ןעּבָאה ףיורעד .טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןערָאװעג טנַאקעּב שרַאמנײרַא ןײז ךיג זיא ךױא .רחעװעג יד רַאפ ןעמונעג ךיז יירשעג סיורג טימ דלַאּב ןעּבָאה ןוא ,טמוק רע זַא ,טקרעמעּב ןעּבָאה סרעטכעװ יד רָאנ ..ןײרַא טדָאטש ןיא דייהרעליטש ןעגנורדעגנײרַא ןעטַאדלָאס.סופ עכילטע טימ ןוא רעטיײר ענעּבילקעגסױא 200 טימ רע זיא רעּבירעד ,ןעװעג טינ זיא רע תעשב ,טַאהעג ןעּכָאה רעמױר יד סָאװ ,הלּפמ רעד רעּביא סעּכ ןיא קרַאטש ןךעװעג זיא רע יװ תויה ,ןעמוקעגנָא סוטיט ךיוא זיא לייוורעד .0
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 תומחלמ עשידיא יד

 םורַא .רעמיור יד ןופ סנעטסָאּפ יד ןעשיוװצ ןעלַאפעגנײרַא שואי תמחמ רלַאּב
 זײװנעכײט ןוא ,עגידנעברַאטש ןופ ןעצכערק יד טרעהעג ךיז ןעּבָאה םורַא ןוא
 א ,גרַאּב םעד ּבָארַא טול ןענורעג סָאה

 ,גנוטסעפ רעד ףיוא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעגעק

 ןייו ןעציטשרעטנוא וצ ידכּב ,לייח ןעצנַאג ןייז טרהיפעגסױרַא סוניסּפסַא טָאה

 ןופ םורַא ןוא םורַא טלעגנירעגמורַא ןעװעג זיא סָאװ ,גרַאּב ץיפש רעד .ןהונ

 לייוו ,םהיא ףיוא ןעגײטשוצפיורַא רעווש ןעװעג זיא סע סָאװ ןוא סנעזלעפ עגיציפש

 טקַאּפעּב לופ ןעװעג זיא ,ךיוה רעגידלעדניווש ַא ףיוא ןעּביוהעגפיוא ךיז טָאה ר

 זַא ױזַא ,ןעדנורגּבָא עפעיט טימ טלעגנירעגמורַא םעד ץוח ןוא ןעשנעמ טימ

 ןענייז סָאװ ,רעמיור יד ןעכעטשרעד וצ ןעוועג רעוװש טינ זיא ןעדיא יד רַאכ

 ךרוד ןוא ןעלייפ ךרוד ערעדנַא יד ןעגידעש וצ ןוא ,ןעּבױא ךָאנ ןעכָארקעג

 ןעלייפ ןייק ןעּבָאה רעּבָא יז וצ ;טלעקײקעגּבָארַא ןעּבָאה ייז סָאװ ,רענייטש

 | / ףעכיירגרעד טנָאקעג טינ טעמּכ טרָא ם'נופ טייקביוה רעד תמחמ

 רעייז וצ טָאג ןופ טקישעג יװ ,ןעּביוהעגפיוא ךיז טָאה לָאמַא טימ רָאנ

 רעמיור יד ןופ ןעלייפ יד ןעּבירטעג טָאה סָאװ ,טניוומערוטש ַא ,ןעּברַאדרעּפ

 טזָאלעג ןוא טדנעװעגּבָא רע טָאה ןעלייפ ענעגייא ערעייז רעּבָא ,ייז ןעגעק

 טײקרַאטש רעד ייּב .ןײרַא שינעפעיט רעד ןיא גנוטכיר רעמורק ַא ןיא ןעלַאפ

 .עּפושמ ן'פיוא ךיז ןעטלַאה טסעפ טינ טנַאקעג טינ יז ןעּבָאה םערוטש ם'נופ

 סינ ןוא ,ןעטקנוּפציטש טלהעפעגסיוא ייז טָאה סע ואװ ,גרַאּב ןופ טנַאק ןעגיד

 :עגנייַא רעמיור יד ךיז טָאה ױזַא .גרַאּב ן'פיוא ףױרַא ןענייז סָאװ ,יד ןהפ;

 רעדייא ךָאנ ,ןעדיא יד ןעלגנירוצמורַא ןוא ץיּפש ץפיוא ןרעטעלקוצפיורַא ןעּבעג

 ,גנוניוש ןעטעּב וצ רעדָא ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז דנַאטש ןיא ןעוועג ןענייז יי;

 ,םעדכרוד ןערָאװעג טרהעמרעפ ךָאנ רעמיור יד ןופ סעּכ רעד זיא סנעגירעּביא

 םייֵּב ןעלַאפעג ןענייז סָאװ ,םירבח ערעייז ןָא ךיז טנָאמרעד ןעּבָאה ייז סָאװ

 | | 7 .םערוטש ןעטשרע

 יז ואו ,טסואוועג טינ רהעמ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא ךס ַא ןעּבַאה טצעלוצ |

  רעּביײװ .ערעייז טימ .םענייאניא ןעפרָאװעגּבָארַא ךיז ,טלעװ רעד ןיא ןעטלַאה

 רעד ןופ טײז םייּב טָאלעגּבָארַא ךיז טָאה סָאװ ,דנורגּבָא ןיא רעדניק ןוא

 .רעגעלעּב יד ןופ ןרָאצמירג רעד ,ָאי ,ףעיט רערעייהעגמוא ןא .ףיוא גנוטסעמ

 רעד רעדייא ,רעסערג טעמּכ ךָאנ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןײלַא ךיז ןעגעק עט

 יסױא ןעּבָאה עטצעל יד סָאװ טייצ רעד ןיא םורָאװ ;רעמױר יד ןופ סעּכ

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,5000 רעכעה ןענופעג ןעמ טָאה ,ןעדיא 0 טע'ברה'עג

 .על טי זיא ייז ןופ רענייק .שינעפעיט רעד ןיא ןעפרָאװעגּבָארַא ןילַא טַאהטג

 .סעווש סע'סוּפיליפ ןעװעג ייז ןענייז עדייּב ;ןעיורפ ייװצ ץוח ,ןעּבילּבעג ןעּב

 סע'טּפירגַא גינעק ןופ ןהוז ַא ןעוועג זיא סוּפיליפ רעגיזָאד רעד ;רעטכעט סרעט

 ,םעדכרוד ייז ןענייז ןערָאװעג לוצינ םיקי ןַאמּפיוה-סגירק ןעטנעכייצעגסיוא

 ןעמונעגנייַא זיא טדָאטש יד תעשּב ,ןעטלַאהעּב טַאהעֶג ךיז ןעּכָאה ייז סָאװ

 וליפא טניושעג טינ ןרָאצמירג רעייז ןיא ןעּבָאה רעמיור יד םורָאװ .ןערָאװעג



 .עומחלמ עשידיא יד

 ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא ןּוא ייז ןופ ךס ַא טּפַאחעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעדניקגיוז
 .יהעגנָא ירשת שדוח ןיא געט 223 אלמג ןעלַאפעג זיא ױזַא ,גנוטסעפ רעד
 ,לולא ןיא געט 24 הדירמ יד ךיז טָאה ןעּב

 לעטיּפאק רעטייווצ
 ,רעטנוא ךיז טיִג בלחישוג |

 ןעװעג טינ ךָאנ בלח-שוג ליטדעטש יד רָאנ זיא לילג ץנַאג ןופ 4
 יז לייװ ,ןענוזעג ךילדירפ ןעװעג תמא זיא גנורעקלעפעּב רהיא .ןעמונעגניײַא;
 ,ןעשנעמ עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא רעטיײּברַאדרע ןופ בור יּפ לע ןענַאטשעּב זיא
 .ערעג ַא ףיוא ןעטכיזטיוא יד ץֹוח ,טינ ןעסערעטניא ערעדנַא ןייק ןעּבָאה סָאװ
 ןַא ייז וצ ןעּבילקעגנײרַא טַאהעג ךיז טָאה קילגמוא רעייז וצ רָאנ .שינעט
 ןופ לייט ַא טקעטשעגנָא ךיוא ןעּבָאה סָאװ ,רעּביור ןופ להָאצ עדנעטיײדעּבמוא
 .ילקעגפיונוצ טָאה !סָאװ ,ןַאמ רעד .הדירמ רעד ןופ רעּביפ ן'טימ רעגריּב יד
 ןנחוי ןעװעג זיא ,הדירמ רעד וצ ייז טצעהעגפיוא ןוא טייל עגיזָאד יד ןעּב
 סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעגיטיידייוצ טסכעה ןוא ןעשלַאפ ַא טימ שנעמַא ,יול ןּב
 ןוא ןעגנונעפַאה עסיורג טימ ןעגָארטוצמורַא ךיז הטונ גידנעטש ןעוועג זיא
 טכַאמעג םהיא ןעּבַאה סָאװ ,ןעטייקגיהייפ עכלעזַא טַאהעג ייּברעד טָאה סָאװ
 ןהעזנייַא טנַאקעג רעכילטיא טָאה סנעגירעּביא .ןעכילקריוורעפ וצ ייז לגוטמ
 טנעכערעג טָאה רע לײװ ,רַאפרעד הדירמ רעד ֹוצ הטונ ןעװעג זיא רע זַא
 .עג ,סע טסייה ,ןענייז גנורהיפנָא ןייז רעטנוא .טּפַאשרעה וצ ןעכיירגרעד וצ
 ,ןירעד גידלוש ןעװעג ןענייז ייז רָאנ סָאװ ,בלח.שוג ןיא םידרומ יד ןענַאטש
 .רעטנוא טרהיפעג ןיײלַא רשפא ןעטלָאװ סָאװ ,טדָאטש ןופ רעגריּב יד סָאװ
 ןעמוק ןץ'פיוא טרַאװעג טציא ןעּבָאה ,טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא ןעגעוו ןעגנולדנַאה
 ,גנוטלַאה רעשירעגירק ַא ןיא רעמיור יד ןֹופ

 ,רעטייר 0 ןופ שארּב ן'סוטיט יז ןעגעק טקישעג סוניסּפסא טָאה ןכּב
 .תיּב ןייק ןָאיגעל ןעטנהעצ םעד טרהיפעגרעּבירַא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא
 ןהײג טזָאלעג ךיז ןענַאיגעל יװצ עגירעּביא יד טימ ןײלַא רע טָאה ,ןָאש
 .עווש רעגיד'רדסּכ רעד ןופ ןעהורסיוא ייז ןעזָאל וצ ידכּב ,הירסיק ןייק קירוצ
 סָאװ ,טנַאיװָארּפ ןופ תורצוא עכייר יד זַא ,טּפָאהעג טָאה רע .עינַאװערָאה רער
 םעד ןעקרַאטש רעדיװ ןעלעװ ,טדָאטש רעגיזָאד רעד ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה
 ,ףמַאק ןעגידנעמוק םעד ּכעילוצ ןעטַאדלָאס ענייז ןופ טומ םעד ןוא רעּפרעק
 ַא רָאפ ךָאנ םהיא טהייטש םילשורי רַאפ זַא ,טסואוװעג טוג טָאה רע םורָאװ
 דנַאל ם'נופ ץרַאה סָאד ,טדָאטשטּפױה יד זיא יז לייװ ,טײּברַא קיטש עסיורג
 יד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ ,ןעדיא עלַא רַאפ ץַאלּפלעמַאז ַא ןוא
 סָאװ ,םעד תמחמ ךיוא טע'גאד'עג רע טָאה גיצניװ טינ .ןעגעלשעג עגירעּביא
 רעכילריטַאנ רהיא ךרוד ייס ,טגיטסעפעּב קרַאטש יױוזַא ןעוועג זיא טדָאטש יד
 ,רֵע טָאה ,ןעגנוגיטסעפעּב יד ןופ ןהעזעגּבָא ןֹוא ;ןרעיומ ךרוד ייס ןוא עגַאל
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 תומחלמ עשידיא יד

 ףענױאװנייַא יד ןייז וצ רבוג רעוװש ןייז טעװ סע זַא ,ןעטלַאהעג ,םעד ץוח
 ?וצ רֶע טָאה םעט םעד רעּביא .טייקטסיירד ןֹוא טומ רעייז תמחמ םילשורי ןופ
 | ןעטעלטַא יװ ,ףמַאק םוצ ןעטַאדלָאס ענייז טיירגעג

 ,בלח.שוג רַאפ ןעמוקעגנָא גנולײטּבָא-רעטייר ןייז טימ זיא סוטיט זַא 2
 .גנולצולּפ ַא ךרוד טדָאטש יד ןעמעננייַא הימ רעגנירג טימ טנָאקעג רע טלָאװ
 ךעגידלַאװעגרעּביא ןַא ייּב זַא ,טסואוועג טָאה רע יװ תויה רָאנ .לַאפנָא ןעגיד
 ןוא ןעשנעמ ןעסַאמ ןע'גרה'סיוא ןעטַאדלָאס יד ןעלעװ טדָאטש יד ןעמעננייַא
 ךיוא ךָאנ טָאה רע רָאנ ,ןעדרָאמ רעד ןעסערעד זױלּב טינ זיא םהיא יװ תויה
 טלָאמעד ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ עגידלושמוא לעיפ יד ףיוא טַאהעג תונמחר

 טלָאװעג רעסעּב רע טָאה רעּבירעד -- ,עגידלוש יד טימ םענייאניא ןעמוקעגמוא
 ָךַא ךרוד טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא םהיא ןעלָאז ייז ,טײלטדָאטש יד ןעגעװעּב
 ןענַאטשעג ןעניז סָאװ ,ןעשנעמ ליפ יד וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע .ךַאמּבָא
 .,םידרומ עדנַאּב רעד וצ עלַא טעמּכ טרעהעג ןעּכָאה סָאװ ןוא רעיומ רעד ףיוא
 ,ךיז ןעזָאלרעּפ ייז סָאװ ףיוא ,טינ טהייטשרעפ רע זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה ןוא
 צלַא יװ םעדכָאנ ,רעמיור יד ןעגעק ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז ןעליװ ייז תעשּב
 *רַאטש ךסַא ןליפַא זַא ןהעז ךָאד ןענָאק ייז םורָאװ .ןעלַאפעג ןענייז .טדעטש
 זַא ןוא ,לַאפנָא ןעגיצנייא ןייא ךרוד ןערָאװעג טרעטשעצ ןענייז טדעטש ערעק
 -ַאק ,רעמיור יד ןופ דָאנעג רעד וצ ןעּבעגעגרעּביא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עלַא יד
 ןָא טציא ךיא ייז טָאּב רע .סנעגייא רעייז ןופ טייקרעכיז ןיא ןעסינעג ןענ
 .רהיפפיוא ןעגידרעפָאה רעייז ןעסעגרעפ ןוא ןייז לחומ יז טעװ רע ןוא ,דָאנעג

 רַאפ טינ רעּבָא ,טייהיירפ ףיוא גנונעפָאה רעייז רַאּפ ןייז לחומ יז ןָאק ןעמ
 =היפסיואטינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סָאד רַאפ ךיז ןעטלַאה ייז רעכלעוו טימ ,תונשקע רעייז
 ןוא דייר עכילדניירפ ענייז וצ ןערעה וצ טינ ךיז ןעליוו ייז בוא רעּבָא .ןער
 ןעמענ תונמחר ןהָא ךיז רע זומ טלָאמעד ,הרשּפַא ןעגעװ טָאּבנָא ןייז וצ
 ןופ גנורעטשעצ יד זַא ,ןהיגרעד טלָאמעד ןעלעװ ייז ןוא ,רהעװעג יד רַאפ
 .רעדניק ַא רעמיור יד ןופ סענישַאמ.סגנורעגעלעּב יד רַאפ זיא ןרעיומ עכלעזַא
 סָאד זיא ,ןעגנוגיטסעפעּב ערעייז ףיוא ךיז ייז ןעזָאלרעּפ עשז רעמָאט .לעיּפש
 ,טײקגיױױלצוש רעיײז ץוח ,ײז ןענייז םילילג יד ןעשיװצ זַא ,זייװעּב ַא רָאג
 ,עיזַאטנַאפ טימ ךָאנ טּפָארטשעג

 ןערָאװעג טּבױלרעד טינ זיא רעגריּב יד ןופ םעגייק סָאװ יד אל רַאנ 3
 ףיוא ןעגײטשפױרַא טרָאטעג טינ וליפַא טָאה רענייק רָאנ ,ףיורעד ןרעפטנע וצ
 ןוא ,רעּבױר יד ןופ ןעמונרעפ ןעצנַאגניא ןעװעג זיא יז םורָאװ .רעיומ רעד
 ןהײגסױרַא טינ לָאז רעגייק ידכּב ,סרעטכעו ןענַאטשעג ןענייז ןרֶעיֹוט יד ייּב
 .טדָאטש ןיא רעטייר יד ןעמענײרַא ןענָאק רעדָא ,גנולדנַאהרעטנוא רעד ּבעילוצ
 םיּכסמ ןזיא רֶע ֹזַא ,טרעפטנעעג טָאה ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה ןנחוי רָאנ
 דלַאװעג רעּביא רעדָא דיר עטוג טימ טעװ רע זַא ןוא ןעגָאלשרָאפ .יד ףיוא
 --גָאט ןעגיטנייה רָאנ .ןעמָעננָא טינ ייז ןעליוװ סָאװ ,יד ךיוא וצרעד ןענעוועּב
 ךיא לײװ ,ןעדיא יד ןופ ץעזעג ן'טיול ןרעייפ רע זומ -- תּבש ןעװעג זיא טָאד
 -נולדנַאמרעטנוא ןערהיפ וצ ןעטָאברעפ ױזַא טקנופ ײז זיא גָאט ןעגיזָאד םעו
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 זומ רעמיור יד ךױא .רהעװעג יד רַאפ ךיז ןעמענ ֹוצ יװ ,םולש ןעגעו ןעג
 ןעטעּביז ןעכילטיא ןעטלַאװּבָא ךיז ןעזומ ןעדיא יד זַא ,טסואוועּב ןייז ךָאד סע
 / םעד ןעגניװצ ליװ סע ױעװ ןוא .ןעטײּברַא עכילרעּפרעק עלַא ןוט וצ ןופ גָאט
 טינ טהיינעּב רעד ,ןיד ןעגױָאד םעד ףיוא ןייז רבוע לָאז רע ,וצרעד ןרעדנַא
 .ירעּביא ,וצרעד ןעגניווצ ןײלַא ךיז טזָאל סָאװ ,רעד רעדייא ,דניז ערענעלק ןייק
 טינ ןעדָאש םוש ןיק ,עגײלּבָא ךַאז יד טעװ ןעמ סָאװ ,סָאד טסעװ סנעג
 ןעדייס ,טכאנ-ייּב ןוטפיוא רעצימע ןעד ןָאק סָאװ םורָאװ .רעמיור יד ןעגניירּב
 ףערהיפנָא רעשימיור רעד ךָאד ןָאק סָאד רָאנ -- ?ןעפולטנַא ןעבורּפ לָאז רע
 טרָאטש רעד םורַא ןעלעטשקעװַא טעװ רע סָאװ םעדכרוד ,ןעזָאלרעד טינ
 ןעלָאז יז זַא ,סָאד בושח קרַאטש זיא ןעדיא יד ייּב יװ ױזַא טקנוּפ .סרעטיה
 ןופ ןעמונעגרעּביא ןעכָאה ייז סָאװ ,ץעזעג ןייק ףיֹוא ןייז רבוע ןעפרַאדעּב טיג
 .בירעגמוא יז טקנײש סָאװ ,םעד רַאפ ךױא סע טסַאּפ יװַא ,ןרעטלע ערעייז
 .ףע ןעמעװ ,יד ןֹופ ןעצעועג יד ןעטכַא לָאז רע זַא ,םלש םעד דייהרעט
 טָאה רע םורָאװ ,ןסוטיט טרַאנעגּבָא רע טָאה דייר עכלעזַא טימ .טגידַאנעגעּב
 ,טייקרעכיז רעכילנעזרעּפ ןייז ןענעװ יװ ,תּבש ןעגעװ ֹזַא טינ טע'גאדעג
 ,עגנייֵא טעװ טדָאטש יד תעשב זַא ,ןעּבָאה ארומ טפרַאדעּב טָאה רע םורָאװ
 טכַאנ יב ,טרהעקרעפ ,רעגניײהנָא ןהֶא ןעבײלּב ףֹּכיּת רע טעװ ,ןערעװ ןעמונ
 ףעּבעל ןייז ןעװעטַאר ןעגָאק טעװ רע זַא ,טנעכערעג רע טָאה

 טליפרע סָאװ יד אל טָאה סוטיט סָאװ ,םימשה ןמ הרזג ַא יאדוַא ןעוועג זיא ס
 טקורעגּבָא וליּפַא טָאה רע רָאנ ,ןינע םעד ןעגיילּבָא ןעגעו השקּב עשלַאפ יד
 ןעּבעל ןנחוי זיא םעדכרוד :ַאסידיק ןיא טדָאטש ןופ רעטייוו לעסיּבַא רעגַאל ןייז
 ףשירוצ עטגיטסעפעּב ַא זיא ַאסידיק .םילשורי ןופ ןּברוח םעד ּבעילוצ ןעּבילּבעג
 ,עג גידנעטש טָאה ליטדעטש עגָאד יד ; ץינערג םייּב טגיל סָאװ ,ליטדעטש
 .לעפעּב קרַאטש ןעװעג סנעגירעּביא זיא ןוא םילילג יד טימ תומחלמ טרהיפ
 טנָאקעב ךיז יז טָאה יז ףױא סָאװ ,ןעגנוגיטסעפעּב טַאהַעג טָאה ןוא טרעק
 .קלָאפ םענעי טימ תומחלמ יד ןיא ןעזָאלרעּפ

 טדָאטש ןופ הביבס רעד ןיא זַא ,טקרעמעּב טָאה ןנחוי זַא ,טכַאנ יב 4
 עגױָאד יד טצונעגסיוא רע טָאה ,סנעטסָאּפ עכילדנייפ ןייק ָאטינ רהעמ ןענייז
 םהיא טימ ,םילשורי ןייק ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא זיא ןוא טייהנעגעלעג עגיטסניג
 .גידייל ךס ַא ךיוא רָאג ,רעגנייהנַא עטנעּפָאװעּב .עגייז ןיולּב טינ קעװַא ןענייז

 רעדניק ןוא רעּבײװ ןומה ןעצנַאג םעד רָאנ .תֹוחְּפשמ ערעײז טימ סרעהייג !
 .סעידַאטס 20 ןופ ךלהמ ַא ףױא זױלּב ךיז טימ ןעמענטימ טנָאקעג רע טָאה
 .יירפ ןוא ןעּבעל ןייז רַאפ ארומ רעד ךרוד ןערָאװעג ןעּבירטעג זיא רע לייוו
 טזָאלעג יז טָאה ןוא רעטײװ ןעגנַאגעג ךָאנרעד רע זיא רעּבירעד ;טייה
 ,ָאװ ,ענעזָאלרעּפ יד ןופ רעמָאיעג ןוא יירשעג רעד ןעגנולקעג טָאה ךילקעדש .ןעציז
 טָאה ,רעטנעהענ ץלַא ,ענעגייא ערעייז יז ןופ קעװַא ןענייז סע רעטייוו סָאװ םור
 ןעמענ יז ןעלעװ סָאװ ,יד זַא ,גידנעניימ ,דנייפ יד ןענייז ,טכודעגסיוא ךיז ייז
 ,גָא ןײלַא ןעגעלפ ייז סָאװ ,ךרָאש ןעכילטיא ייּב ןעקוקמוא ךיז ןע:עלפ ןוא ֹו 7 ןערָאװעג טלעמוטעצ גיד'ארומ יז ןענייז ,ייז רעטניה דלַאּב ןענייז ,ןעגנַאּפעג
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 .עגנָא ןעועג ןיוש ןעטלָאװ רעגָאיכָאנ יד יװ ױזַא ,ןעפיול רייז טימ ןעכַאמ
 ךסַא ,ןעדנעגעג עטסיװ ןוא עדליוו ןיא טעשזדנַאלּברעּפ ןעּבַאה ךס ַא .ןעמוק
 ךיז טסיילפעג ןעּבָאה יז תעשּב ,געװ ן'פיוא ןערָאװעג ןעטָארטעצ ךיוא ןעגייז
 יד ןעמוקעגמוא ןענייז דנעלע סרעדנוזעּב .ןרעדנַא םעד רענייא ןעגַאירעּבירא
 ןעפור תוחּכ עטצעל יד טימ ןעגעלפ ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,רעדניק ןוא רעּבייוו
 ןעטרַאװ ןעלָאז ייז ,ןייװעג טימ ייז ןעט;ּב ןֹוא םיבורק ןוא .רענעמ ערעייז
 ןעירשעגנָא טָאה סָאװ ,להעפעּב ס'ננחוי ןעװעג זיא רעקרַאטש רעּבָא ,ייז ףיוא
 .טנַא וצ ןוא ןעװעטַאר וצ ןײלַא ךיז ןעטכַארט ןעלָאז יז ,ןעליכסנַאמ יד ףיוא
 רַאפ ךױא רעמױר יד ןופ ןעמענ המקנ ןענָאק ןעלעװ ייז ואוו ,ןיהַא ןעפיול
 םעד תמחמ .ןערעװ טּבױרעג ןעלעװ יײז בוא לֵאפ םעד ןיא ,עטזאלעגרעביא יד
 ןעכילטיא טָאה סע יװ ,ךיג ױזַא טײרּפשעגרעדנַאנופ ענעכָאלטנַא יד ְךיז ןעּבָאה
 .טייקגילפ ןייז ןוז תכ ןיינ ןעזאלרעד

 ידכּב ,בלח.שוג ןופ ןרעיומ יד רַאפ ןעמוקעג סוטיט זיא ןענינעּב 5
 ייוט יד טנעפעעג םהיא רעגריּב יד ןעּבָאה דלַאּב .ךַאמּבָא םעד ןערהיפוטסיוא
 . םהיא ןעּבָאה ןוא רעדניק ןוא רעּבײװ טימ ןעגעקטנַא םהיא סױרַא ןענייז ,ןרע
 / .גוא יד ןופ טדָאטש יד טיירפעּב טָאה סָאװ ,רעזיילסיוא רעייז סלַא טסירגעמ
 'עג ןעּפָאלטנַא זיא ןנחוי זַא ,טגָאזעגנָא םהיא יז ןעכָאה ךיילגוצ .רעקירדרעט
 ןוא ,ןענישרעפ אפוג ײז לָאז רע זַא ,ןעטעבעג םהיא ןעבָאה ןוא ,ןערָאװ
 רָאנ ןעפָארטשעּב רע לָאז ,טדָאטש ןיא ןעטערטנײרַא טעװ רע יװ םעדכָאנ
 ףױא טכַאעג טינ סוטיט טָאה טשרעוצ .הדירמ רעד וצ הטונ ןענייז סָאװ ,יד
 יױכּב ,רעטײר גנלײטּבָא ןַא טקישעג ףּכיּת טָאה ןוא קלָאפ ןופ תושקב יז
 טנָאקעג טינ ןיוש ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה אפוג ןנחוי רָאנ .ןנחוי ןעגָאוצכָאנ
 רעּבָא רַאפרעד .םילשורי ןיא ןעמוקעגנָא ןעועג ןיוש זיא רע לייוו ,ןעגָאירעד
 ןעפָאלטנַא םהיא טימ ןענייז סָאװ ,יד ןופ 6000 ךרע ןַא טיוטעג יז ןעכָאה
 ןוא רעדניק ןוא רעּבײװ 3000 ךרע ןַא טלעגנירעגמורַא ןעבָאה ןוא ,ןערָאװעג
 ,רעבירעד טרעגרעעג רעגיצניװ טינ ךיז טָאה סוטיט םגה .ןעבירטעגקירוצ יז
 סָאװ ,טימרֶעד ןעדעירפוצ ןעוװעג זיא רע רָאנ ;טרַאנעגּבָא םהיא טָאה רע סָאװ
 ,עטע'גרה'רעד ןוא ענעגנַאפעג ךס .יד ןָא ןעװעג םקונ ךיז טָאה רָע

 גנורעקלעפעּב רעד ןופ ןעיירשעג-סנעדיירפ רעטנוא רע יא ךָאנרעד
 ַא ןעטַאדלָאס יד ןעּבעגעג רע טָאה ףיורעד .טדָאטש רעד ןיא ןעטָארטעגנײרַא
 לייט םעניילק ַא ןעכערבנייֵא המחלמ רעד ןופ גהנמ ן'טיול ןעלָאז יז ,להעפעמ
 .לַאהוצניַא טכוזעג רע טָאה רעּבָא טדָאטש רעד ןופ רעצעה יד .רעיומ ןופ
 טָאה רע םורָאװ ;ןעּפָארטש ךרוד רעדייא ,סעקנושַארטס ךרוד רהעמ ןעט
 רעּביא ךס ַא ןעלעװ ,עגידלוש יד ןרעדנּבָא טעװ ןעמ תעשב זַא ,טַאהעג ארומ
 .עּב יא סע זַא ,טנעכערעג רע טָאה רעּבירעד .עגידלושמוא ץרסמ םנח תאנש
 ןעגניירּבוצמוא רעדיא ,קערש רעגידנעטש ןיא עגידלוש יד ןעטלַאה ֹוצ רעס
 רשפא ןעלעװ עגידלוש יד זַא ,רע טָאה טפָאהעג .ןעגידלושמוא ןייא שטָאכ
 טעװ ןעמ סָאװ ,רַאפרעד טײקרַאּבקנַאד תמחמ ןוא ףָארטש רַאפ ארומ תמחמ
 םיׂשעמ ערעײז ףױא ןעּבַאה הטרה ,םיאטח עגידרעהירפ ערעייז ןייז לחומ
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 ןיוש ןעמ ןַאק טלַאמעד ,עגידלושמוא ןעטיוט ןעזַאל לָאז ןעמ בוא ,טרהעקרעפ
 יד ןעטיה וצ ףיוא ןעזָאלעג רע טָאה ןעגעווטסעדנופ .ןעטכיררעפ טינ זייּב סָאד
 רעטסייג עגיהורמוא יד קערש ַא ןעגָאינײרַא טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,לייח ַא טדָאטש
 .םולש וצ הטוג ןענײז סָאװ ,רעגריּב יד טומ יינ סָאד ןופ ןעסילפנייַא ןוא

 טָאה סָאד יװ סעדכַאנ ,ןעמונעגנייַא לילג ץנַאג ןעװעג רעטציא זיא ןכּב
 | .סייװש סנעּפָארט גיצניו טינ רעמיור יד טסָאקעגּבָא

 .לעטיּפאק רעטירד
 .םיאנק יד ןוא בלחישוג ןופ ןנחוי

 קלאפ עצנַאג סָאד ךיז טָאה ,םילשורי ןיא ןיירַא זיא ןגחוי תעשּב
 סאו ,ענ עַאלטנַא יד ןופ ןעכילטיא ךיוא ןוא ,םהיא םורַא ןעּבילקעגפיונוצ
 סָאוו ןעשגעמ ןעסַאמ עסיורג טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ,טיילעּב םהיא ןעּבָאה

 ןחמשעג ןענײז סָאװ ,ןעקילגמוא יד ןעגעװ ןערעװ רהָאװעג ןעמוקעג ןענַײז .
 .עגנָא יד ןופ ןעכײרּפ רענעסירעגּבָא ,רעגירעזיה רעד ןיוש .דנַאל ןיא
 .טסעדנופ .ךיז ןעניפעג יײז טיונ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ןעזיוועּב טָאה ענעמוק
 ןעּבַאה ןוא קילגמוא רעייז ןיא גידרעפָאװ טלעטשעג ךָאנ ךיז ייז ןעּבָאה ןעגעוו
 ײז רָאנ ,רעמיור יד רַאְפ ןערָאװעג ןעמָאלטנַא ןענייז ייז טינ זַא ,טע'נעט'עג
 .טָאהס םורָאװ ;טרָא ןרעכיזַא ןופ יז ןעגעק ןעפמעק ֹוצ ןעמוקעג ןענייז
 המודּכ ןוא בלח:שוג רַאפ ןעּבעל םעד ןעלעטשוצנייַא טַאהעג טינ ןיז םוש ןייק
 תוחכ יד ןוא ןעפָאװ יד ןעניוש וצ טָאטשנָא ,ךעלטדעטש עניילק עכלעזַא ךָאנ
 ,טרעדלישעג יײז ןעּבָאה ייּברעד .טדָאטשטּפױה רעד רַאּפ יז ןערָאּפשּבָא ןוא
 ןעמוקעגפיא ךס ַא ייּב זיא ךַאד .ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא בלח:שוג ױזַא יװ
 / ,גוצּבַא רעטרעװ עגידנעגנילק טימ ןָא ןעפור יז סָאװ ,סָאד זַא ,קנַאדעג רעד

 רעּכָא ךיז טָאװ ןעמ תעשב .ןעפױלטנַא ןַא יװ ,שרעדנַא טינ ןעוועג סָאד זיא
 טינ קלָאפ סָאד זיא ,ענעגנַאפעג יד ןופ לרוג םעד ןעגעװ טסואוורעד ךָאנרעד
 ןעכילטייד ַא ןהעזעגניײַא ןירעד טָאה סע לײװ ,ןערָאװעג טלעמוטעצ גיצניוו
 ,גנַאגרעטנוא םענעגייא ןייז רַאפ תפומ

 רע סָאװ ,יד ןופ לרוג רעד טרַאעג סָאװ גיצניװ טָאה אפוג ןנחוי רָאנ
 טָאה ןוא ןעשנעמ יד ןעשיװצ ןעגנַאגעגמורַא זיא רע רָאנ , ןעזָאלרעּפ טָאה
 .גירק םוצ ייז ןרעטנומפיוא ןוא גנונעפָאה ייז ייּב ןעקעװרעד ֹוצ ךיז טסיילמעג
 ,ךַאװש זיא רע זַא ,רעמױר יד ןופ טומ םעד יז רַאפ טלעטשעגסױרַא טָאה רע
 ,ןעּביױהעגפיוא קרַאטש רע טָאה קלָאפ םענעגיא ןייז ןופ טומ םעד טרהעקרעפ
 ,רעמיור יד זַא ,טקרעמעּב רע טָאה ,ןומה ןעטינעגמוא םעד ןופ גידנעכַאמ קזוח
 ערעיײז ןוא טכַאמעג טכעלש יז ןעצאה לילג ןופ רעפרעד יד ייּב וליפא סָאװ
 טינ לָאמ ןײק ןעלעװ ,טקריװעג טינ טשינרָאג ןעּבָאה סענישַאמ.סגנורעגעלעּב
 ןעּבָאה ייז ּבױא וליפא ,םילשורי ןופ ןרעױמ יד ןעגײטשרעּבירַא ןענָאק
 ,ןעלגילפ
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 יּפ לע טזָאלעג ןעשנעמ ערעגניא יד ךיז ןעּבָאה דייר עכלעזַא ךרוד 2
 יד ,טרהעקרעפ .ףמַאק םוצ ןרעטסייגעּב ךיז ןוא ּפעק יד ןעהיירדרעפ בור
 םעד ןהעזעגסיֹוארָאפ עלַא ןעּבַאה ןעשנעמ ערעטלע ןוא ערעגיטכיזרָאפ יד

 ןיוש טלָאװ יז יװ ױזַא ,טדָאטש יד טגָאלקעּב ןעּבָאה ןוא קילגמוא ןעגידנעמוק
 זיא ,גירקרעגריּב וצ םילשורי ןיא ןעגנַאגױעד זיאס רעדייא רָאנ ,בורח ןעוועג
 םורָאו .עײטרַאּפ ײװצ ףױא ןעטלָאּפשעצ ןעװעג ןיוש דנַאל ןיא קלָאפ סָאד
 זיא ,הירסיק ןיק בלחישוג ןופ טרישרַאמ טָאה סוטיט סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 עדייּב ןעמונעגנייַא טָאה ,הזע ןייק ןוא הנבי ןייק הירסיק ןופ קעװַא סוניטּפסַא
 קירוצ ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןענָאזינרַאג טרָאד טלעטשעגקעװַא ,טדעטש
 טלַאמעד .םהיא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג-סגירק ךסַא טימ
 ןעשיוװצ ןע'תקולחמ ןוא ןעהורמוא ןעכָארּבעגסױא טדָאטש רעכילטיא ןיא ןענייז
 ,כָאנ ,טמעטָאעגּבָא רעיירפ לעסיּבַא ןעּבָאה ןעשנעמ יד רָאנ יװ .רעגריּב יד
 יז ןעּבָאה ,רעמױר יד ןופ קורד ם'נופ ןערָאװעג טיירפעּב ןענייז ייז יװ םעד
 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה דלַאּב ןוא ,ןרעדנַא ןעגעק רענייא רהעװעג יד טדנעוועג
 ןעשיווצ ןוא ,גירק םוצ הטונ ןעװעג ןענייז סָאװ ,יד ןעשיווצ ףמַאק רעפרַאש ַא
 ענעי ייּב תקולחמ יד טרעקַאלפעגפיוא טָאה טשרעוצ .םולש ןופ ײטרַאּפ רעד
 ךָאנרעד .טולשּב ךיז ןעשיװצ טּבעלעג טינ רעהירפ ןיוא ןעּבָאה סָאװ ,חוחּפשמ
 ןיא טּבעלעג ןעּבָאה סָאװ ,תוחּפשמ ענעי ךיוא ךיז ןעשיווצ ןעטירטשעג ןענָאה
 ,סגנוגיזעג ענייז וצ ןענַאטשעגוצ זיא;רעכילטיא יװ תויה ןוא .טפַאשדניירפ רעלופ
 רעד ןעגעק ענייא ןענַאטשעג תונחמ עצנַאג ןעכיג ןיא ןענייז רעּבירעד ,םירבח
 ןעבָאה טצעלוצ .תקולחמ ןוא ןעיירעגירק טשרעהעג ןעּכָאה םוטעמוא .רערעדנַא
 ןוא דנעגויי רעייז תמחמ ,הדירמ ןוא המחלמ וצ הטונ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד
 ערעגידנַאטשרעּפ ןוא ערעטלע יד רעּביא דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב ,טייקטסיירד
 ןעירעּבױר ענלעצנייא ןיא טוָאלעגנײרַא ךיז ייז ןעּבָאה טשרעוצ .ןעשנעמ
 וצ ידכּב ,סעדנַאּב עצנַאג ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ייז ןעּבָאה ךָאנרעד רעּבָא
 תוירזכַא רעייז ןיא ייז ןענייז ייצרעד .רעפרעד יד ןיא גנורעקלעפעּבב יד ןעריּבַאר
 סָאװ יד זַא ױזַא ,רעמיור יד ןופ ןענַאטשעגּבָא טינ ןיטולחל ןעליוודליװ ןוא
 .וא יד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ,תורצ ייז ןופ ןהייטשוצסיוא טַאהעג ןעבָאה
 .ןעטלַאהוצסיױא רעגנירג ךס ַא ךָאנ זיא רעמיור יד דצמ גנוקירדרעט

 ףליה םוש ןייק עט'פדור'עג יד ןעּבָאה טדעטש יד ןופ ןענָאזינרַאג יד 3
 ןעװעג יז ןענייז ,ליט םוצ ,ליײװ ,גיצניװ תוחּפה לכל רעדָא ,ןעּבעגעג טינ
 .טיוא טצַיא זיּב ןעמוקעגסיוא זיא אפוג ייז סָאװ ,תורצ יד רעּביא גיסָארדרעּפ
 .נָא יד ןענייז טצעלוצ .ןעדיא יד וצ האנש תמחמ ךיוא לייט םוצ ,ןהייטשוצ
 ןעסערעד ,םוטעמוא טעװעדליװעג ןעּבָאה סָאװ ,סעדנַאּברעּבױר יד ןופ רערהיפ
 ןייא ןיא טגינייארעפ ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ,דנַאל ןיא ןעיירעּביור יד ןערָאװעג
 ,1ײרַא ייז ןענייז םילשורי ןופ ןעּברַאדרעּפ םוצ ןוא תועשר טימ לופ .עדנַאּב
 ןיק טַאהעג טינ טלָאמעד טָאה סָאװ ,טדָאטש רעגיזָאד רעד ןיא ןעגנורדעג
 ײּב ןעמונעגפיוא גהנמ.סקלָאפ ןעטלַא ן'טיול טָאה ןוא ,גנוריגער עכילטייהנייא
 זיא ללכּב םורָאװ .טייקגיטכיזרָאפ רערעדנזעּב ןהָא רעדירּב.סקלָאפ עלַא ךיז
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 .נַאק עלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד זַא ,טגייצרעּביא ןעוועג ןעמ
 ןיוש ,ייז רַאנ .ףליה ןעגניירב וצ ןיימ ןעטוג ן'טימ רָאנ ןעמוקעג ןענייז ,ןעט
 -עגנײרַא ןעּבָאה ,טקעװעגפיוא ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעהורמוא יד ןופ טדערעגּבָא
 רעגיצונמוא רעד ךרוד םורָאװ .קילגמוא ןעטספעיט ןיא לָאמַא ךָאנ טדָאטש יד ןעפרָאװ
 ןעקעלק טנָאקעג ןעטלָאװ סָאװ ,ןעלטימסנעּבעל יד ןענייז סרעהייגגידייל ןופ עסַאמ
 םעדכרוד ןוא ,גיטייצ.הירפ ןערָאװעג טכיורּברעפ ,ןעשנעמ עגיהייפסגירק יד רַאפ
 ,טיונסרעגנוה ןוא גירקרעגריּב ןעמוקעגוצ המחלמ רעד ןופ תורצ יד וצ ךָאנ ןענייז

 ןיא דנַאל ןופ ןעמוקעגניירַא ןעגייז ןעטידנַאּב ערעדנַא ךָאנ ךיוא 4
 סָאװ ,סעדנַאצ ערעגרע ךָאנ יד טימ טגינייארעפ ךיז ןעּבָאה ,ןירַא טדָאטש
 ןָאטעגּבָא יז ןעּבָאה ייז טימ םענייאניא ןוא ,גינייוועניא ןענופעג ךיז ןעּבָאה
 .עג גונעג טינ הפצוח רעײז רַאפ ןענייז תובנג ןוא תולזג .תולבנ עטסגרע יד
 ןעּבָאה ןָאטעג ןוא ,תוחיצר ּבעילוצ וליפא טגינייארעפ ךיז ןעּבַאה ייז רָאנ ,ןעוו
 ע'טושפ ,עניימעג רעּביא רעדָא דײהרענעטלַאהעּב רעדָא טכַאניײּב טינ ייז ייז
 יד ןופ יײז ןעּבָאה ןעבױהעגנָא ןוא ,גָאט ןעגיטכיל ןיא ,ןעפָא רָאנ ,ןעשנעמ
 טצעזעגנײרַא ןוא ןעגנַאפעג ןעמונעג יז ןעגָאה טשרעוצ .ןעשנעמ עטס'בושח
 ןוא החּפשמ רעכילגיניק רעד ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ן'סּפיטנַא הסיפּת ןיא
 ךָאנרעד ,הכולמ רעד ןופ רצוא םעד טױרטעגנָא טַאהעג ןעמ טָאה םהיא סָאװ
 ,לאוער ןּב אפוס ןוא יול ןעמָאנ ץטימ ןַאמ ןע'בושח ַא ךָאנ טּפַאהעג יז ןענָאה
 סָאװ ,ןעמעלַא טצעלוצ ןוא ,עזג ןעכילגיניק ןופ ןעװעג ןענייז ייז ךיוא סָאװ
 עסיורג ַא טײרּפשרעפ ךיז טָאה קלָאפ ןיא .דנַאל ןיא ןהעזעגנָא ןעװעג ןענייז
 ,טײקרעכיז רענעגײא ןייז ןעגעװ רָאנ טכַארטעג טָאה רעכילטיא ןוא ,המוחמ
 ,דנייפ ץכרוד ןעמונעגנייַא ןעװעג ןיוש טלָאװ טדָאטש יד יװ ױזַא

 סָאװ ,ןײלַא טימרעד טגונעגעּב טינ ךיז ןעּבָאה רעכערברעפ יד רָאנ 3

 .טּפַאהעג ױזַא ןעּבָאה יז סָאװ ,יד טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעטלאהעג ןעּבָאה ייז
 עכלעזַא הסיפת ןיא ןעטלַאה וצ יאדּכ טינ זיא סע זַא ,ןעטלַאהעג ךיוא ןעּבָאה ייז
 ןיא ןעװעג ןענײז תוחפשמ עכיײרלהָאצ ערעײז ליײװ ,ןעשנעמ עגיטנעמ
 סָאד זַא ,טַאהעג ארומ יז ןעּבָאה םעד ץוח ,ייז רַאפ ןייז וצ םקֹונ ךיז דנַאטש
 ןוא םישעמ עכילצעזעגמוא ערעייז רעּביא טגערעגפיוא ןערעװ טינ לָאז קלָאפ
 .בַאפעג יד ןעמַארוצּבָא ןעסַאלשעּב יז ןעּבָאה רעּבירעד .ייז ןעגעק ןהייטשפיוא
 ,רבח ַא ןרעייז ןערהיפוצסיוא ןעּבעגעגרעּביא סָאד ןעבָאה ןוא ,געװ ןופ ענעג
 ןוטוצּבַא ןמוזמו ןכומ טסנײמ םוצ ןעװעג ויא רע סָאװ ,ןנחוי ןעסיוועג ַא

 יא ,עטנעפָאװעּב ןהעצ ךיז טימ ןעמונעג טָאה שנעמ רעגיזָאד רעד .תוחיצר
 ןרעפטנערעפ וצ ידכּב .םיסופת יד טכַארּבעגמוא טָאה ןוא הסיפּת ןיא קעװַא
 :דיירסױא ןעגיטכיװ ַא טכַארטעגסױא ייז ןעּבָאה ,ןעכערּברעפ ןערעווש םעד
 ןעגנולדנַאהרעטנוא טרהיפעג ןעּבָאה ענעגנַאפעג יד זַא ,טעטּפױהעּב ןעּבָאה ייֵז
 טע'גרה'רעד ייז ןענייז ןכּב ןוא ,םילשורי ןעּבעגרעּביא ןעגעװ רעמיור יז טימ
 רענײמעגלַא רעד ןעגעק ןעװעג דגוּב ןעּבָאה יז לייװ ,רַאפרעד ןערָאװעג
 ןעמּהירעּב וצ ןעּבױהעגנָא ךיז וליפא יז ןעּבָאה דלַאּב ,רהעמ ךָאנ .טייהיירפ
 .ליואמ יד ןערָאװעג םעדכרוד ןעטלָאװ יז יװ ױזַא ,ןעכערּפרעפ  רעייז טימ
 | ,טדָאטש רעד ןופ רעזיילסיוא ןוא ועטעט
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 ! ךוא רעגילטומ ץלַא ןערָאװעג זיא קלָאפ סָאד סָאװ ,טייצ רעד ןיא 5
 ,סָאמ ַאזַא ןיא ןעסקַאװעג םיעשר ענעי ןופ טיײקנעזָאלעצ יד זיא ,רעגידעקערש
 יז , םילודג.םינהּכ יד ןעּבײלקוצסױא הועה יד טַאהעג וליפא ןעּבָאה יז זַא
 ןופ סָאװ ;תוחּפשמ עגיד'סחוימ יד ןופ סעיגעליווירּפ יד טּפַאשעגּבָא ןעּבָאה
 טול (1 תורמשמ יד ןופ רעהיײטשרָאפ יד ןערעװ טמיטשעּב טפרַאדעּב ןעּבָאה ייז
 -געמ עכילנהייוועג סנעטסָאּפ יד ןעּבעגעגרעּביא ןעּבָאה ןוא ,רדס ןעטמיטשעּב ַא
 ערעיײז ןיא סרעפלעה יײז ןיא ןעּבָאה וצ ידכּב ,סֹוחי ןעגירעדינ ַא ןופ ןעׂש
 ףא ןערָאװעג טמיטשעּב ןענייז סָאװ ,טיל עגיזָאד יד םורָאװ .הלבנ:ישעמ
 ןעּבָאה ,טסנעידרעפ םענעגייא רעיײז ןהָא סעלעטש ע'דובכּב עכיוה עכלעזַא
 .רעפ יײז ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןעגלָאפ ץלַא ןיא טזומעג ,ךיז טהייטשרעפ
 .דנַאנַא ןעגעק טציירעגפיוא יז ןעּבָאה טייל ע'בושח יד .סעלעטש יד וצ ןעפלָאה
 .שרעיײז ּבעילוצ טצונעגסיוא ןעּבָאה ןוא ,ןע'תוליכר ןוא ןעצנוק יילרעילּכ ךרוד
 ןיא ןהייטש טנַאקעג ךָאנ יז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעשיװצ םיכוסכס יד ןעקעווצ
 צרעיײז טימ טגיטעזעגנָא ןעװעג ןיוש ןענייז ייז יװ םעדכָאנ ,ףוס.לּכףוס .געוו
 ,ליכיבּכ הּפצוח רעיײז טדנעװעג ייז ןעּבָאה ,ןעשנעמ ןעגעק סנעכערּברעפ |

 ישדק םעד ןעטערטעּב וצ ךיז טגעװרעד ןעּבָאה ןוא טײהטָאג רעד ןעגעק
 / .סיפ עטקעלפעּב ערעייז טימ םישדק

 טָאה טצעהעגפיוא .ייז ןעגעק ןענַאטשעגּפױא קלָאפ סָאד זיא טלָאמעד 7
 .נַאטשרעּפ ַא רהייז ןעװעג זיא סָאװ ,ןנח לודג-ןהֹּכ רעטסלע רעד קלָאפ סָאד
 טלָאװ רע ּבױא ,טדָאטש יד טעװעטַארעג רשפא טלָאװ סָאװ ןוא ןַאמ רעגיד
 ןעּבָאה םיעשר יד רָאנ .רעדרעמ יד ןופ דנעה יד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא

 ךופ ןעגנוגעװעּב עגיהורמוא יד ןעגעק גנוטסעפ ַא רַאפ לכיה סטָאג טכַאמעג |
 ןעטלַאהעּב וצ ףיוא טרָא ןַא ןערָאװעג ייז רַאפ זיא םוטגילייה רעד ןוא ,קלָאפ
 ,טָאּפש הלבנ.ישעמ ערעייז וצ ןעװעג ףיסומ ךָאנ יז ןעּבָאה טצעלוצ .טרָאד ךיז
 ןעבורפוצסיוא ידכּב .עטשרע סָאד רעדייא ,ןָאטעג הייװ רהעמ ךָאנ טָאה סָאװ
 ךיז ײז ןעּבָאה ,יז ךרוד ןעקערשנייַא ןעזָאל ךיז טעװ קלָאּפ סָאד טיװ יװ
 זיא סע יװ ,תעשּב ,לרוג ץטיול םילודג םינהּכ יד ןעּביילקוצסױא טגעוורעד
 טמיטשעּב טרעװ הלודג הנוהּכ ףױא טכער סָאד ,ןערָאװעג טקרעמעּב ןיוש
 ןענעיד טפרַאדעּב ייז טָאה ןעמענרעטנוא רעייז רַאפ דיירסיוא םוצ .סוחי ץטיול
 תנוהּכ יד זיא ןעטייצ עגידרעהירפ ןיא זַא ,טע'נעטעג ןעּבָאה ייז ;גהנמ רעטלַא ןַא
 יז ןעּבָאה רעּבָא ן'תמא רעד ןיא .לרוג יּפ לע ןערָאװעג טליײטעגרעדנַאנופ הלודג
 ןעװעג זיא סע ןוא ,ץעזעג ןעטמיטשעּב ץנַאג ַא ןייז וצ לטבמ קעווצ םעד טַאהעג
 רעיז ןעקרַאטש וצ ידכּב ,טײז רעייז ןופ גנַאג רעגיצנוק ַא יװ טינ רהעמ
 .סעלעטש עטסכעה יד ןעמענרעפ גיליוונעגייא טלָאװעג ןעּבָאה ייז לייוו ,טכַאמ

 סָאװ ,םינהֹּכ תוחּפשמ יד ןופ ענייא ןעפורעגפיונוצ ייז ןעּבָאה ןכּב 8
 .לרוג יּפלע לודג ןהּכ ַא ןעּבילקעגסיוא ןעּבָאה ןוא ,ןיכיוהי ןעפורעגנָא טרעװ
 רָאלק זיא םהיא ךרוד סָאװ ,ןעשנעמ ַא ףיוא ןעלַאפעג לרוג ועד זיא גילעפוצ

 ,הנוהכ תורמשמ (ד'כ) 24 יד ןענייז סָאד (1
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 .לג א ןעװעג זיא סָאד -וטפיוא רעצנַאג רעיז זיא סע גידניז יװ ,ןערָאװעג
 רע סָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיוש .אתבח ףרָאד ןופ לאומש ןּב סחנּפ רעסיו
 אזא ןעועג ךָאנ רע זיא ,םילודג םינהּכ ןופ החּפשמ ןייק וצ טרעהעג טינ טָאה
 .טיידעּב הלודג הנוהּכ יד סָאװ ,טסואװעג טינ וליפא טָאה רע זַא ,ץרָאה-םע
 ןעּבָאה ,ףרָאד ןופ ןערהיפ וצ טכַארּבעג םהיא יז ןענָאה ןעליוװ ןייז ןעגעק
 רעד ףױא טוט ןעמ יװ ױזַא ,עקסַאמ רעדמערפַא טימ טצופעגסיוא םהיא
 .רעפ ,יײז .ןוט וצ טָאה רע סָאװ ,טנרעלעגסיוא םהיא ןעּבָאה ןוא ,עניּב
 םוצ טינ רהעמ טנעידעג דניז עגיד'ארומ עגיזָאד יד טָאה ,ךיז טהייטש
 -ייװ רעד ןופ ןעּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ ערעדנַא יד ייּב רָאנ .קזוח ןוא רעטכעלעג
 ןערערט יד ןײרַא ןענייז ,הרוּת רעד ןופ קזוח טכַאמ ןעמ יװ ,ןהעזעגוצ סנעט
 ןופ גנוכעוװשרעפ רעד רעּביא טעצפיזעג יז ןעּבָאה ףעיט ןוא ,ןעגיוא יד ןיא
 רעטרע עגילייה יד

 .ַארטרעּבירַא רהֲעמ טנַאקעג טינ ןיוש קלָאפ סָאד טָאה הפצוח ַאזַא 9
 יד .ןעֶנַאריט יד ןעפרַאוּוצּבָארַא ידכּב ,ןענַאטשעגּפױא ןענייז עלַא ןוא ,ןעג
 ןעפורעג ןעּבָאה ,לאילמג ןּב ןועמש ןוא ןוירוג ןּב ףסוי ,ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא

 סָאװ ,ןעשנעמ ענלעצנייא ךיא יװ ,ןעגנולמַאזרעפ.סקלָאפ יד ןיא ןעסַאמ יד
 .יירפ רעד ןופ רעֶּברַאדרעפ יד ןעפַארטשעּב ןעלָאז ייז ,ייז וצ ןעמוקעג ןענייז
 יד.ןוא .ןעשנעמ עגיטשרָאדטולּב יד ןופ םוטגילייה םעד ןעגיניירסיוא ןוא טייה
 ַאה ,ןנח ןּב ןנד ןוא אלמג ןּב עשוהי ,םילודג טינהֹּכ יד ןעשיווצ עטסגיידובּכּב
 טײקנעזָאלעגּבָא ןייז רַאפ קלָאפ סָאד טּפָארטשעג ןעגנולמַאזרעפ יד ןיא ןעּב
 .ןעפורעגנָא ךיז יז ןעּבָאה יֹוזַא .םיאנק יד ןעגעק טציירעגפיוא סע ןעּבָאה ןוא
 רעד ןיא ,ןעקעװצ עטוג רַאפ ןעמונעגנייַא קרַאטש ןעװעג ןעטלַאװ ייז יװ ױזַא
 טרּפ םעד ןיא ןוא ,תועשר ןיא ןַאטעגנײרַא ןעװעג ייז ןענייז תמאּב סָאװ טייצ
 ןרעדנַא םעד רענייא ןעגײטשוצרעּבירַא טכערטשעג ייז ןעּבָאה

 רעסיורג ַא ןיא ןעּבילקעגפינוצ טַָאהעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד זַא 0
 ןעּבָאה םיאנק יד סָאװ ,רעּבירעד טכַארּבעגפױא ןעװעג ןעגייז עלַא ןוא ,להָאצ
 יא ,טָאה - תוחיצר ןוא תולזג ןָאטעגּבָא ןעבָאה ןוא םוטגילייה םעד ןעמונרעפ
 ןעמ ליײװ ,המקנ רעד רַאפ ןעמענ ךיז טלַאװעג טינ רעגייק ,סנעגירעּב
 --םיאנק יד ןייז רבֹוג רעװש ןענַאק טעװ ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג טכער טימ טָאה
 טכילטצ טָאה ,ןנח גנולמַאזרעפ רעד ןעט'מ ןיא ןענַאטשעגפױא זיא טלָאמעד

 :טגָאזעג טָאה ןוא ףױרַא לעמיה םוצ טקוקעג ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ .לָאמ

 .וצ טפַאדעצ ּבָאה ךיא רעדייא ,ןעּברַאטשעג רעסעּב ךיא טלָאװ יאולה,
 עגילייה יד ןוא ,סגעכערברעפ עטסגרע יד טימ לופ זיא זיוה סטָאג יװ ,ןהעז
 םיפ יד ךרוד טקעלפעּב ןערעװ ,ןעטערטעב טינ ײז טָאה רענייק סָאװ ,רעטרע

 גידנעגָארט ןוא הנוהּכ ידגּב יד טימ טדײלקעגנָא רָאנ .סעדנַאּברעּבױר יד ןופ
 .רַאטש טינ ןוא ןעּבעל ליװ ןוא ךָאנ ךיא בעל 1 שרופמה םש םעד ךיז ףיוא

 ןפיוא טצירקעגסוא ןעװעג זיא סָאװ ,('הל שדק) שרופמה םש םעד טײדעב סָאד 4

 לודנ-ןהּכ ןופ (ץיצ) ךעלּב:נערעטש
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 לָאז ךיא ּבױא רָאנ .רעטלע ןיימ רַאפ טסַאּפ סָאװ ,טוט ןעלופמהור ן'טימ ןעּב
 ןיימ ןיז בירקמ ןײלַא ךיוא ךיא ליװ ןַאד ,רּבדמ ןיא יװ ןוא ןײלַא ןעּביילכ
 סָאװ ,קלָאפַא ןעשיװצ ןעּבעל ךיא לָאז סָאװ ּבעילוצ םורָאװ .טָאג וצ המשנ-

 זיא םהיא ייּב סָאװ ןוא תורצ עגידרעהירפ ענייז רַאֿפ להיפעג ןייק טינ רהעמ טָאה
 סע טָאװ ,תורצ עסיורג יד רַאפ שוה רעד וליפַא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ
 טּבײלּב ,ךייַא טּבױרעּפ ןעמ תעשּב !טײצ רעגיטציא רעד ןיא סיוא טהייטש
 .עג יד רעּביא ןוא ,רהיא טגייווש ,ךייַא טגָאלש ןעמ תעשּב ,גיטליגכיילג רהיא
 ַא רַאפ סָאװ .ןעצפיז וצ וליפַא ךייֵא ןופ רענייק טינ ךיז טגעװרעד עטעדרָאמ
 ךייַא רעּביא טינ ןעדיצ ?ןענַאריט יד ךיא לעדַאט סָאװ רָאנ !עינַאריט עטרַאה
 .עג רהיא טָאה ןעדיצ ?ןערָאװעג סיורג ייז ןענייז דלודעג רעיא רעּביא ןוא
 ,גיצניוו ןעװעג ךָאנ ןענייז יז תעשּב ,ןעגנולמַאזרעפ עטשרע ערעייז ףיוא טכַא
 ןעלָאז יז זַא ,ןעזָאלרעד ןעגייוװשליטש רעייֵַא ךרוד טינ רהיא טָאה ןעדיצ ןוא
 יז ןעזָאלעג טָאה רהיא סָאװ ,םעדכרוד טינ רהיא טָאה ןעדיצ .? ןעסקַאװסוא
 טדָאטשנָא ,אפוג ךייַא ןעגעק רהעוװעג רעייז טדנעװעג ,ןענעּפָאװעּב ךיז גיהור
 ןעלַאפעגנָא ןענייז ייז תעש ,טלָאמעד ןעלַאפנָא עטשרע ערעייז ןעגָאלשוצקירוצ
 ףהיא טָאה טייקגיטליגכיילג רעייַא ךרוד ?םיבורק ערעיײַא ףיוא ןעיירעלדיז טימ
 .רעפ ןעגייז רעזייה תעשּב ןוא ,ןעיירעּבױר וצ רעכערּברעפ יד טרעטנומעגפיוא
 רעּבירעד .םעד ןעגעק טדערעג טינ טרָאװ ןייק רהיא טָאה ,ןערָאװעג טסיװ
 ןוא ,רעזיה יד ןופ םיּתּב ילעּב יד ןערהיפקעװַא טנָאקעג ךיוא ייז ןעּבָאה
 .עג יז טָאה ןעמ תעשּב ,עכילקילגמוא יד ףליה וצ ןעמוקעג טינ זיא רענייק
 .עי יד ןעטיק ןיא טגינײּפעג טָאה ןעמ תעשּב ,טדַאטש רעד ךרוד טפעלש
 ליװ ךיא !דנעה ס'מיאנוש ערעייז ןיא ןעּבעגעגרעּביא טָאה רהיא ןעמעװ ,עגינ
 ןהֶא ןערָאװעג טלעדנַאהעּב ױזַא ןענייז ןעשנעמ ע'בושח לעיפ יװ ,ןעגָאז טינ
 ןעטייק ןיא עטדימשעג יד דַאפ ןעמונעגנָא טינ ךיז טָאה רענייק .רעהרעפ א
 ןעמ יה ,ןהעזוצ טזומעג ןענַאה רימ זַא ,ןעװעג זיא ןופרעד אצוי.לעוּפ רעד
 .-ףעפמוא עדערעשט ַא ןופ יװ ,ןהעזעגוצ ןעּבָאה רימ .טע'גרה'רעד ייז טָאה
 - ןּברק רעטסעּב רעד ןערָאװעג ןעמונעגסױרַא רדסּכ זיא תומהּב עגידנַאטש
 זַא ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיױש ,ןעּבױהעגּפױא טינ לוק ןייז טָאה רענייק רעבָא
 ,רעּבירַא סע רהיא טגָארט רעטציא ןוא ,דנַאה ןייז טרהירעג ןעּבָאה לָאז רעצימש
 אפוג רהיא ּביױא ןוא ?סיפ יד טימ ,ןעטַארטעג ןערעװ לָאז םוטגילייה רע זַא

 ּבעילוצ ןרעדנַא ן'כָאנ לעּפַאטש ןייא םילוונמ ענעי רַאפ טכיילגעגסיוא וליפַא טאה

 -עג ןעסערעד טיג ץלַא ךָאנ ךייַא זיא עשז ןיוש זיא ,טירט עגיד'הּפצוח ערעייז
 ,ןהייג רעטייװ ךָאנ סיװעג ךָאד ןעטלָאװ ייז ?טכַאמרעּבױא רעייז טציא ןערָאװ
 רעד רעדײא ,ןעטסיװרעפ וצ ךַאז ערעסערגַא ךָאֿנ ןעװעג טלָאװ סע ּביוא
 ןופ טרָא רעטסעפ עמַאס רעד ךָאד ךיז טניפעג דנעה ערעייז ןיא ,םוטגילייה

 ,גנוטסעפ ַא ןעפורנָא טציא ךָאד ןעמ זומ שדקמה.תיּב םעד םורָאװ -- טדָאטש

 ענעי רעטניה ןופ ףייַא טעשַארטס עינַאריט עגיד'ארומ אזַא בוא ןוא
 טכַארט סָאװ ָאט ,ּפעק ערעײֵא רעּביא םיאנוש ערעייַא טהעז רהיא ןוא ,ןרעיומ

 טרַאװ רשפא !טימעג רֹעייֵא ןעגיהורעּב ,רהיא טליװ סָאװ טימ ןוא ךיז רהיא
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 ?םוטגילײה רעזנוא ףליה וצ ןעמוק ןעלָאז ייז זַא ,רעמיור יד ףיוא היא

 ףעיט ױזַא ןעדיצ ןוא ,טדָאטש רעזנוא טימ טכעלש ױזַא סע טלַאה עשז ןיוש

 ןעּבָאה תונמחר ןעפרַאדעּב דניײפ יד זַא ,תורצ ןיאי ןעקנוזעגנייַא רימ ןענייז

 ךיז ,עכילקילגמוא רהיא ,ןהיטשפױא טינ רהיא טעװ עשז ןױש ?זנוא ףיוא

 --תומהּב ײּב ליּפַא ןתעז סע ןָאק ןעמ יװ -- ּפעלק יד ןעגעק ןעלעטשנעגעקטנַא

 .םיא טינ רהיא טליװ ןעדיצ ?ךייַא ןעגָאלש סָאװ ,יד ןופ ןעמענ המקנ ןֹוא

 ,ןָאטעגנָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,תורצ יד רעכילטיא ,ןורּכז ןיא ךיז ייּב ןעקעוו

 .רעדיװ םוצ טומ םעד ןעפרַאש טינ ,םירוסי ערעייֵא ךיז גידנענָאמרעד ןוא

 .ַאנ ןוא רעטסלעדײא רעד טױטעג ןיטולחל ךייַא ייּב זיא ָעשִז ןיוש  דנַאטש

 רימ ןענייז ןעדיצ ?טיהיירפ וצ עּבעיל יד ,ןעלהיפעג עלַא ןופ רעטסכילריט

 ןעטלָאװ רימ יװ ױזַא ,םיתרשמ ןופ תומשנ ןוא ןערוטַאנ-ןעפַאלקש ןערָאװעג

 טרהיפעג ןעּבָאה יז ,ןײנ ?ןרעטלע ערעזנוא ןופ השוריפ הענכה יד ןעמוקעב

 ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןוא טייקגידנעטשּבלעז רעייז רַאּפ תומחלמ עסיווג ךסַא

 ןעלַאפוצנײרַא טינ רָאנ יּבַא ,רעידעמ ןוא רעטּפיגע יד ןופ טכַאמ רעד ןעגעק

 .לע ערעזנוא ןעגעװ ןעדייר ךָאנ ךיא ףרַאדעּב סָאװ רָאנ !טײקגיגנייהּבָא ןיא

 ןיִּב םהיא ןעגעװ סָאװ ,רעמיר יד ןעגעק גירק רעגיציא רעד טָא רָאנ !ןױעט

 רעדָא ךילצונ ןוא גיסעמקעװצ זיא רע יצ ,ןעדיײר וצ טציא ןעסיוא טינ ךיא

 טנייה ;טייהיײרפ רעד רַאפ ךָאד זיא'ס ?םהיא רימ ןערהיפ סָאװ בעילוצ -- ,טינ

 ןענָאק יװַא יװ ָאט ,טלעװ רעד ןופ ןערַאה יד ןעגלָאפ טינ ןעליו רימ בוא
 ?ףיז רעּביא ןענַאװיט סלַא טײל-סדנַאל ענעגייא ערעזנוא ןעגָארטרעּבירַא רימ-

 .לושעּב ןעמ ןָאק טלָאמעד ,דנייפ עדמערפ ןופ טפַאלקשרעפ טױעװ ןעמ בוא

 ןוא ,רעגריּבטימ ענעגײא וצ טגעיד ןעמ ןעװ רעּבָא ;לזמ םעד ןירעד ןעגיד

 ןופ ןוא תונדתּפ ןופ ןמיס ַא ךָאד סע ויא טלָאמעד ,עטסגרע יד ךָאנ וצרעד

 .רעטקַארַאכ .ןעשיטנענק

 ליװ ,רעמיור יד ןעגעװ טנָאמרעד ןיוש ּכָאה ךיא יו תויה ,סנעגירעּביא

 ןימ תעשּב ןעלַאפעגנייַא זיא רימ סָאװ ,סָאד ןעטלַאהעּב טינ ןייֵא רַאפ ךיא

 ןעלעװ ,ןייז רבוג זנוא םולשו:סח ןעלעװ רעמױר יד ןעװ וליפַא זַא :עדער

 רעדיײא ,תורצ ערעגרע טינ ןהיטשוצסיא ןעּבַאה יז ןופ םינּפ לּכ לע רימ

 טינ ןעמ ףרַאדעּב ןעדיצ רעדָא .ןָאטעגנָא זנוא ןעּבָאה רעגריּבטימ ערעזנוא

 תונּתמ שדקמה-תיּב ןיא ןעהעז רימ תעשּב ,טייצ רעד ןיא סָאװ ,רעּבירעד ןענייוו

 רעייז טײלסדנַאל ענעגייא ערעזנוא ףיונוצ טרָאד ןעּבילק ,אפוג רעמיור יד ןו -

 יטפוה רעד ןופ טײל עגיד'סחוימ טע'גדה'רעד ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ,ּביור

 דנייפ רעד סָאװ ,עשנעמ עכלעזַא געװ ןופ טמַאדעגּבָא ןעּבָאה ןוא טדַאטש

 ןרעמָאי רעטײװ טינ ןעמ זומ ןעדיצ ?ןוחצנ ןופ לַאפ ןיא טניושעג יז טלָאװ

 הַא טינ לָאמ ןייק ןענייז רעמיור יד תעשּב ,טייצ רעד ןיא סָאװ ,רעּבירעד

 םענײא ןײק טרעטשעג טינ ןעּבָאה ןוא לכיה ןופ לעװש םעד ןעטָארטעגרעּב

 סגעװרעד ײז ןעּבָאה סנעטייװרעד ןופ רָאנ ,םיגהנמ עטסגילייה ערעזנוא ןופ

 -- ,םוטגיליה ם'נופ רדג םעד ףיוא דובּכה תארי סיורג טימ ןעקוק וצ ףךיז

 .עגפיוא ,דנַאל ןעגיזָאד םעד ןיא ןערָאבעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ םורַא ןעהייג
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 ישדק םעד ןעטימ ןיא ,ןעדיא ךיז ןעפור ןוא הנומא רעזנוא ןיא טעװעדָאה
 ןופ טולּב ם'נופ ךָאנ ךיז ןרעכױר דנעה ערעייז סָאװ טייצ רעד ןיא ,םיׂשדק
 ,המחלמ רעד רַאפ ןעּכָאה ארומ ךָאנ ףרַאדעּב רעװ ָאט ? רעדירבסקלַאפ ערעייז
 ךיילגרעפ ןיא ןענייז סָאװ ,דנייפ יד רַאפ ןוא ,גינייוסיוא ןופ טנעהענעג סָאװ
 ןעכַאז יד ןעפורנָא ליװ ןעמ ּבױא ?רעכילשנעמ ךס ַא טײלסדנַאל ערעזנוא וצ
 .ערעזנוא ּבָא ןעטיה רעמיור יד זַא ,ןעניפעגנייַא ןעמ טעװ ,ןעמָאנ ןע'תמא ן'טימ
 יד טימ ײז ןעטערט ןעשנעמ ענעגייא ערעזנוא יװ ,סָאמ רעד ןיא ןעצעזעג
 טימ רעהַא ןעמוקעג ןיוש טייז עלַא רהיא זַא ,ךיא ףָאה רעּבירעד ןוא .סיפ
 רעזנוא ןופ דנייפ עגיזָאד יד ןעגיליטרעפ זומ ןעמ זַא ,העד רעטסעפ רעד
 .ישעמ רעייז רַאפ ףָארטש ַאזַא ןעטכַארטסױא טינרָאג ןָאק ןעמ זַא ןוא ,טייהיירפ
 אמּתסמ רהיא טז עדער ןיימ רַאפ ךָאנ .גניירטש גונעג ןייז לָאז טָאװ ,הלבנ
 .ןענַאטשעגסיױא טייז רהיא סָאװ ,םעד רעּביא טכַארּבעגפױא ןעוועג

 .טסיירד רעייז רַאפ ,עסַאמ רעיײז רַאפ ארומ בור רעד טָאװ רשפא רָאנ
 .גיטליגכײלג רעייַא גידלוש ןיא ןירעד יװ ױזַא רעּבָא .עגַאל רעטוג ןוא טייק
 ןעמַאז ךָאנ טעװ רהיא ּבױא ,ןערעװ רעגרע ץלַא ךָאנ סָאד טעװ ֹוזַא ,טייק
 ןעוײג רעכערּברעפ עלַא תמחמ ,להָאצ רעיײז טסקַאװ גָאט ןעכילטיא םורָאװ
 ץלַא טרעװ טייקטסיירד רעייז .םירבח:סגנוניזעג ערעייז וצ יװ ,ייז וצ רעּביא
 זיא סָאװ ןוא .טנעגעגעּב יז ןעשינערעטש רעגיצניוו סָאװ ,טציהעגרעטנוא רהעמ
 ,ןעצונסיוא דלַאּב יז יז ןעלעװ זיִא ,ּפעק ערעזנוא רעּביא עגַאל רעייז וצ ךייש
  ןעזָאל יז ןעלעװ רימ ּבױא ,זנוא ןעגעק רהעװעג טימ ןעטערטוצסױרַא ידכּב
 .,רימ טּביױלג ,טלָאמעד ,ייז ףיוא ןעלַאּפנַא ןעלעװ רימ בוא רעּבָא ,וצרעד טייצ
 .עניא רעיײז ןוא ,טומ םעד ייז ייּב ןעמענּבָא ןעסיוועג רעטכעלש רעייז טעװ
 .עגַאל עטסגינײװסיױא עטוג רעייז ןעכַאמ טשיניוצ טעװ דנַאטשוצ רעטסגינייוו
 ןעלייפ ערעייז ןערהעקמוא טעװ טײהטַאג עטגידיילעּב יד זַא ,ךילגעמ ךיוא זיא'ס
 ,ָאי .רהעוועג ענעגייא ערעייז ךרוד ןעלַאפ ןעלעװ םיעשר יד ןוא ,אפוג ייז וצ !

 טקעטש סע ,תמא .ןעלַאפרעפ ןיוש ייז ןענייז ,ןהעזרעד זנוא ןעלעװ ייז רָאנ יװ
 ךסַא ןעגנירב סע טעװ טייז רעדנַא רעד ןופ רָאנ ,הנּכס עסיוועג ַא ןירעד
 טינ בוא ,ןעּבעל םעד ןעזָאל וצ ןוא ןרעיוט עגילייה יד ייּב ןעלַאפ וצ דובּכ
 אפוג ךיא .םוטגילייה ןייז ןוא טָאג רַאפ ךָאד ןיא ;דניק ןוא ּבייװ רַאפ ןליפא
 ןָאק ךיא סָאװ ,ךַאז ןייק :טַאט ןוא טַאר טימ ךייֵא רַאפ סיוארָאפ ןהייג ליװ
 ,ןהעז טעװ רהיא ןוא ,ןעלהעפ טינ טעװ ,טייקרעכיז רעייֵא רַאפ ןעטכַארטסױא
 | | .ןעניש טינ ךיוא אפוג ךיז לעװ ךיא זַא

 ןעגעק קלָאפ סָאד ןעציירפיוא טבורּפעג ןנח טָאה דייר עכלעזַא טימ 1
 רבוג יײז ןייז רעװש טעװ סע זַא ,ןײז הדומ טזומעג טָאה רע םגה ,םיאנק יד
 סרעדנוזעּב ,טומ ןוא טפַארק רעכילדנעגוי ,להָאצ רעסיורג רעייז תמחמ ןייז וצ
 .ץנפיוא ןיוש ןעּבָאה ייז סָאװ ,םישעמ יד ןופ ןייזטסואוועּב רעייז תמחמ רעּבָא
 יז לָאז ןעמ זַא ,ןעטכיר טנָאקעג טינ ךיז ןעּבָאה יז יװ תויה םורָאװ .ןָאט
 ןעטכיר רעכיז טנַאקעג ןעמ טָאה רעּבירעד ,סנעכערּברעפ ערעייז ןייז לחומ
 ןנח טָאה ןעגעווטסעדנופ .דצ רעייז ןופ דנַאטשרעדיװ ןעטסרעסיוא ןַא ףיוא ךיז
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 ןיא ךאז יד ןעזָאל רעדײא ,ןהָאק ןיא ןעלעטשנייא .גנידצלַא טלָאװעג רעסעּב |
 יז לָאז ןעמ זַא ,ןעירשעג טָאה רעּבָא קלָאפ סָאד .המוהמ הרעגירעהַאזיּב רעד
 ןעפורעג ַײז טָאה רע עכלַעװ ןעגעק ,עגינעי יד ןעגעק ףמַאק םוצ ןערהיפ
 ןעלעטשוצנייַא ךיז ידכּב ,ןרעדעפ ךיז טלָאװעג טָאה ןרעדנַא ןירַאפ רענייא ןוא
 ,הנּכס ןיא

 יז טָאה ןוא עגיהײפספמַאק יד ןּבילקעגסױא טָאה ןנח תעשב 2
 ןעּבָאה יז םורָאװ .ןַאלּפ םעד ןעגנַאגרעד םיאנק יד ןענײז ,טנעדרָאעגנײא
 עג ךיז טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא ןייז עידומ ייז ןעגעלפ סָאװ ,ןעשנעמ טַאהעג
 ,ןָאטעג ןָאלַא ףיורעד ךיז יז ןעּבָאה גנורעטיברע טימ לופ .קלָאפ םייּב ןָאט
 ןופ ,ןעגנולײטּבַא ערענעלק ןיא לײט םוצ ,ןעהײר ענעסָאלשעג ןיא לייט םוצ
 סע רעװ ,ןעמעלַא תונמחר ןהָא טעיגרהעגסיוא ןעּבָאה ןוא סױרַא שדקמח-תיּב
 .געװ ןיא ןעמוקעג יז זיא

 עגונּב וליפַא זיא סָאװ ,קלָאּפ סָאד ןעּבילקעגפיונוצ ןנח טָאה דניװשעג
 גנונעפָאװעּב רעֶד וצ עגונב רָאנ ,םיאנק יד רַאפ רהעמ ןעװעג להָאצ רעד וצ
 תונורסח יד רָאנ .ײז ןופ רעגירעדינ ןענַאטשעג זיא גנונעדרָא רעטסעפ ןוא
 ײּב טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסולספמַאק יד ןעכילגעגסיוא טָאה םידדצ עדייּב ןופ
 ןעגנורדעגכרוד ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה טדָאטש רעד ןופ ןעשנעמ יד .ןעדייּב
 רעּבָא יד ,רהעװעג עלַא רעדייא ,רעקרַאטש זיא סָאװ ,גנורעטיגרע ַאזַא ןופ
 .טנַא טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקטסיירד ַאזַא טַאהעג ןעּבָאה שדקמה-תיּב ןופ
 עטשרע יד .טליװ רתיא רענגעג להָאצ רעסיורג רעסָאװ ןעגעק ןעלעטשנעגעק
 ,טדָאטש ןיא ןעניאו ןעּבײלּב רעגנייל טינ ןענָאק יז זַא ,טנעכערעג ןעבָאה
 רעיײז ןופ םיאנק יד ;ןעטידנַאב יד ןופ יז ןעגיניירסיוא טינ ןעלעוו ייז ּבױא
 ןעטכיו ךיז יז ןענָאק הלפמ ַא ןֹופ לַאֿפ ןיא זַא ,טסואװעג טוג ןעבָאה טייז
 :געדײל ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז יז ןעּבָאה יֹזַא .ןעּפָארטש עכילגעמ עלא ףיוא
 ןעסָאשעג טשרעוצ ןעבָאה ןוא ערעדנַא יד ןעגעק ענייא ףמַאק ןעכילפטַאש
 סָאװ ,ןעיּפש:ףרָאװ ןוא רענייטש טימ שרקמהיתיּב ן'רַאֿפ ןוא טדָאטש רעד ןיא
 ךיז טָאה לײט ןיײא יװ דלַאּב רָאנ .סגעטייוורעד ןופ טרעדײלשעג ןעּבָאה יז
 זיא סיורג עדרעװש יד רַאפ ןעמונעג ךיז רעגיז יד ןעּבָאה ,ןעפיול טזָאלעג
 .עטעדנואװרעפ ןוא עטעיגרהירעד יד ןופ להָאצ יד ןעטייז עדייב ףיא ןעװעג
 עגיניז יד ןעגעלפ ,ףמַאק םוצ גיהייפמוא ןערָאװעג זיא קלָאֿפ ןופ רעצימע םיוא
 ךיז ןעּבָאה רעדיװ םיאנק עטעדנואװרעפ יד .ּבוטש ַא ןיא ןעגָארטנײרַא םחיא
 דרע עגילײה יד טצעגעב ןעבַאה ןוא שדקמהיתיּב א טרהעקעגמוא קירוצ
 טולּב רעייז רָאנ זַא ,טכער טימ ןעגָאז ןַאק ןעמ זַא יֹזַא ,טולב רעייז טימ
 רעּביֹור יד תמאּב ןעגעלפ ןעלַאטסױא יד יג ,םוטגילייה םעד טקעלפרעפ טָאה
 זיא קלָאפ ןופ דצ ן'פיוא רָאנ ,געלשעג ןיא דנַאהרעּבױא יד ןעּבָאװ קידנעטש
 ןוא ,רעפמעק יד ןופ| להָאצ יד ךיוא ןוא גנורעטיּברע יד ןעסקַאװעג קידנעטש
 ןענייז סָאװ ,יד ןעּפשפרָאװ טימ ןעטישעב טגעלפ ןעמ סָאװ טײצ רעד ןיא
 טיג ןעּבָאה ,ןעטניה ןופ טמערוטשעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןוא ,קירוצ ןעטָארטעגּבָא
 זָאלַא ךיז יז ןטּנָאה-- ,ןעפױלטנַא טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ןהייגכרוד טוָאלעג
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 ןעּבָאה ענעי .עסַאמ רעייז ןופ טפַארק רעצנַאג רעד טימ דנייפ יד ףיוא ןָאטעג
 זיײװכעלסיּבוצ ךיז ןעּבָאה ןוא גנַארד םעד ןעטלַאהטױא טנָאקעג טינ רהעס
 ןעגנורדעגנײרַא רעּבָא ןענייז ןעשנעמ ס'ננח ;שדקמה.תיּב ןיא ןעגיוצעגקירוצ
 יװ םעדכָאנ ,ןערָאװעג טלעמוטעצ גיד'ארומ ןענייז םיאנק יד ,ייז טימ ךיילגוצ
 ןעמַאלטנַא ןענײז ןוא ,רעיומ עטשרע יד ןערהָאװעגנָא טַאהעג ןעּבָאה ייז
 ןרעיוט יד ןעסַאלשרעפ דניוושעג ןעּבָאה ןוא רצח ןעטסגינייוועגיא ןיא ןערָאװעג
 יד ףױא ןעלַאפוצנָא ךיז יב ןעסילשעּב טנָאקעג טינ טָאה ןנח .ךיז רעטגיה
 טורָאװ ,ּבָארַא ןעביוא ןופ ןעסָאשעג ןעּבָאה דנייפ יד זַא טרפּב ,ןרעיוט עגילייה
 רַאֿפ ןעטלַאהעג רע טָאה ,ןוחצנ רעד טרעשעּב ןיז לָאז םהיא וליפא בוא
 ךי טָאה סע רעדײא שדקמה-:תיּב ןיא קלאפ סָאד ןערהיפוצנײרַא הרבע ןַא
 .עּב 6000 ךרע ןַא לרוג ץטיול ןעבילקעגסיוא רע טָאה רעּבירעד .טגיניירעג
 רע .סעײרעלַאג יד ןיא םירמוש רַאפ טלעטשעגקעװַא ייז טָאה ןוא עטנעּפָאװ
 ײז ערעדנַא ןעלָאז םורַא טייצ רעטמיטשעּבַא ןיא זַא ,טמיטשעּב ךיוא סָאה
 ןופ ךס ַא רָאנ .ךַאװ רעד ףיוא ןהייטש רדטּכ עלַא ןעלָאז ױזַא ןוא ,ןעטייברעפ
 ,תוביחתה רעגיזַאד רעד ןופ טײרפעּב רערהיפנַא יד ןעבָאה טייל ע'בושח יד
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עמירָא דלעג רַאפ ןעגנודעג ןעּבָאה ייז ןוא
 ,ײז טָאטשגָא ךַאװ רעד ףיוא

 .עג גידלוש זיא ןעשנעמ עגיזָאד יד עלַא ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןיא 3
 ןעפָאלטנַא ,טנָאמרעד ןעּבױא ןינש זיא סע יװ ,זיא ,סָאװ ,ןנחוי רענעי ךעװ
 סָאװ ,שנעמ רענעּבירטעגכרוד ַא רהייז ןעװעג זיא רע .בלח.שוג ןופ ןערָאװעג
 טָאה ןוא טפַאשרעה ךָאנ גנַאלרעפ םעד ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב ןעגָארטעג טָאה
 טכַאמעג רֶע טָאה טלָאמעד .טדָאטש רעד ףיוא סטכעלש טכַארטעג גנַאל ןיוש
 ןוא ןע'ננח טיילַעּב טָאה ןוא ,קלָאפ ןופ דצ ץ'פיוא זיא רע זַא ,לעטשנָא םעד
 ךיז טגעלפ לודגןהּכ רעד תעשב ,גָאטיײּב יצ :ןעגנַאגעג זיא רע ּואו ,םוטעמ
 ןהייג טגעלפ רע תעשּב ,טכַאניײיּב רעדָא ,רערהיפנֲא יד טימ ןעטלַאה הצע ןַא
 טגעלפ רע סָאװ ,תודוס יד .רעטרע ערעייז ףיוא ןעהייטש סרעטכעוו יד יצ ,ןהעז
 ןַאלּפ רעכילטיא ןוא ,םיאנק יד ןעבעגרעביא ךָאנרעד רע טגעלפ ,ןהייגרעד
 ןעמ רעדיײא ךָאנ ,דנייפ יד ןערָאװעג טסואװעּב םהיא ךרוד זיא קלָאפ ןופ
 ,ושח ןיק ןעקעװרעד וצ טינ ידכב .ןערעלקמורַא טֹוג טנָאקעג םהיא טָאװ
 'רָאפ יד וצ ןוא ןע'ננה וצ עגונּב ךילדניירפ רהייז ןעטלַאה ךיז רע טגעלפ
 ,קלָאפ ןופ רעהייטש

 ףוּפיה םעד טקנוּפ טכיירגרעד רע טָאה ץכעוט רעגיזָאד ןייז ךרוד רעּבָא
 רע טָאה דייר.הפינח עטסוּפ ענייז ךרוד םורָאװ .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד
 .ץמוא ןעװעג זיא רע סָאװ ,סָאד ןוא ,דשח ןרעסערג ַא ךָאנ ךיז וצ טקעװרעד
 זַא ,ראפרעד זייוועּב ַא ןעוועג זיא ,ןעּכָאה טלָאװעג טינ םהיא טָאה'מ ואוו ,םוט
 םיאנוש יד זַא ,ןעגנַאגרעד ןעמ ויא ןעכיג ןיא רָאג ןעד .תודוס סיוא טגָאז רע
 טינ ןעמ טָאה םענייק ןוא ,קלָאפ ם'נופ תוטלחה יד טסואוועּב גידנעטש ןענייז
 ,ַארּבָא םהיא רעּבָא .ןנחי םעד טָא דָארג יװ ,הדיגּב ןיא ןייז דשוח טנַאקעג
 רע טָאה תועשר ןייז ךרוד םורָאװ ,ןעװעג גנירג יזַא טינ זיא געװ ןופ ןעמ
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 עגיד'סחוימ יד וצ טרעהעג טָאה רע תמחמ ןוא ,סולפנייֵא ןעסיורג ַא ןעגָארקעג -
 טרָא ןַא טַאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךסַא טצישעּב םהיא ןעּבָאה ,ןעזיירק
 ןרעכיזרעפ וצ ןעסָאלשעּב ןעמ טָאה רעּבירעד .גנוטלַאװרעפ רעד ןיא העדָא ןוא
 'עג ןנחוי טָאה תונעט םוש ןהָא .העובש ַא ךרוד טפַאשיירטעג ןייז ןיא ךיז
 ןיא ןיק טעװ רע זַא ,קלָאפ ןופ דצ ץפיוא ןהייטש טעװ רע זַא ,ןערָאװש
 ןוא הצע ןייז טימ טעװ ןוא דנייפ יד ןעגָאזסיוא טינ וטפיוא ןייק ןוא הטלחה
 רַאפ ןעמענ ךיז ןעלעוו סָאװ ,ענעי ןעגיליטרעפ וצ ןעפלעהטימ טַאט ןייז טימ
 רענעי טניז ןוא העובש רעד טּבױלגעג ןעּבָאה עגינייז יד ןוא ןנח .רהעװעג
 ךָאנ .ןעגנוטַארעּב ערעייז ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ טזָאלעג םהיא ייז ןעּבָאה טייצ
 וצ ידכּב ,םיאנק יד ֹוצ חילש ַא רַאפ טקישעג וליּפַא םהיא ןעּבָאה ייז ,רהעמ
 ױזַא טקנוּפ םורָאװ .ףוסכס םעד ןעכיילגסיוא ןעגעװ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןערהיפ
 ןעּבָאה יזַא ,םוטגיליה םעד ןעכעװשרעפ ןילַא טלָאװעג טינ ןעּבָאה יײז יװ
 ןערהעװנָא לָאז טײלסדנַאל ערעייז ןופ רעצימע זַא ,טלָאװעג טינ ךיוא ײז
 ,ןעבעל ןייז

 ןערָאװשעגוצ ןעּבָאה טלָאװ רע יװ ,יױזַא ןָאטעג טָאה ןנחוי רעּבָא 4
 .רל יד וצ קעװַא זיא רע .רענגעג ערעיײז טינ ןוא ,םיאנק יד יירטעג ןייז וצ
 טלעטשעגנייַא ךיז רע טָאה סלָאמטפָא ןיוש זַא ,טגָאזעגנָא יז טָאה ןוא עטש
 וצ העדּב טָאה ײטרַאּפ ס'ננח סָאװ ,ןעסיװ ןעזָאל ֹוצ ײז ידכּב ,הנּכסַא ןיא
 רעטטערג רעד ןיא ןעלַאפנײרַא יז טימ רע טעװ רעּבָא טציא ;יײז ןעגעק ןוס
 טינ רהעמ ליװ ןנח םורָאװ ,ףליה ןעקיש דלַאּב טינ יז טעװ טָאג בוא ,הנּכס

 רע טָאה ,ּפָאק יד טהײרדרעפ קלָאּפ סָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ רָאנ ,ןעטרַאװ |
 יד ןעמעננייֵא ןוא ןעמוק רעכיג סָאװ לָאז רע ,ן'סוניטּפסַא וצ םיחולש טקישעג
 ידכּב ,םיאנק יד ,ייז ּבעילוצ תאטח-ןּברק ַא ןערָאװעג טמיטשעּב זיא סע .טדָאטש
 ,תיּב ןיא ןעגנירדנײרַא הדובע יד ןוט וצ דיירסוא םעד רעטנוא לָאז קלָאפ סָאד
 ײז טימ ןעטערטנײרַא ןוא ןעלטימ-דלַאװעג ןעדנעװנָא לָאז סע רעדָא ,שדקמה
 .עלעּב יד ןעטלַאהסױא ךָאנ ןענָאק יז גנַאל יװ ,טינ סייװ רע ,געלשעג ַא ןיא
 טָאה ךָאנרעד .טכַאמ רעסיורג ַאזַא ןעגעק ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז רעדָא גנורעג
 ןערָאװעג טקישעג ןיא רע סָאװ ,םימשה ןמ ןיא סָאד זַא ,ןעװעג ףיסומ רע
 הרשּפ ַא טציא רָאפ יז טגייל ןנח ,הרשּפ ַא ןזכַאמ וצ ידכּב ,שדקמה.תיּב ןיא
 ןעלעוו יז תעשּב ,ייז ףיוא ןעלַאּפנָא ןענָאק לָאז .רע ידכּב ,םעד בטיליצ רָאנ
 ןעװעטַאר וצ ידכּב ,ייז ןעומ רעּבירעד .טנעּפָאװעּבמוא םהיא ןעגעק ןהייסש
 .רעפ וצ ןעכוז רעדָא ,רערעגעלעּב יד ייּב דָאנעג ןעטעּב רעדָא ,ןעּבעל רעייז
 'טימ םורַא ךיז ןעגָארט סָאװ יד ,סנעגירעּתיא .גינייווסיוא ןופ ףליה ךיז ןעפַאש
 ײז ןעלעװ רעמָאט ,לֵאפ םעד ןיא ןייז לחומ ײז טעװ ןעמ זַא גנונעּפָאה רעד
 ,סנעכערּברעפ ענעגייא ערעייז ןעסעגרעפ אמּתטמ ןעּכָאה -- ,הלפמ ַא ןעמוקעּב
 גידנעװטױנ זומ רעכערּברעפ יד ןופ הטרח יד זַא ,רשפא ןעניימ ייז רעדָא
 / לחומ יז גנומיטש ַא ,יײז ןופ ןעטילעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ייּב ןעפורסױרַא ףכיּת
 .ףיוא גידנעקוק טינ ,רעגידיילעּב םוצ האנש יד טּביײלּב טפָא ץנַאג רָאנ ,ןייז וצ
 ,רעקרַאטש ךָאנ טרעװ עטגידעשַעג יד ןופ גנורעטיּברע יד ןוא ,הטרח רעד
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 / ןוא דניירפ עטוג יד ןעלעװ סלַאפנעדעי .טכַאמ וצ ןעמוק ייז יװ םעדכָאנ
 עסיורג יד ךיוא ןוא ,םיאנוש ערעייז ןייז גידנעטש עטע'גרה'רעד יד ןופ םיבורק
 ןעצעזעג יד סָאװ ,רעּבירעד סעּכ ןיא גיד'ארומ ןזיא סָאװ ,קלָאפ ןופ עטַאמ
 י ,תונמחר וצ הטונ זיא קלָאפ ןופ לייט רעניילק ַא םגה ןוא .ןערָאװעג לטּב ןענייז
 ייד ןופ עסַאמ רעד ןעשיװצ ןיטולחל טניושרעפ טועימ רעגיזָאד רעד רָאנ

 .המקנ טימ רָאנ ןעגידירפעּב ךיז ןעלעװ סָאװ

 ,לעטיּפאק רעטרעפ
 ,םיאנק יד ךרוד ןעפורעגסורַא ,םילשורי ןײק ןעמוק םימודא יד

 קערש ַא טגָאיעגנירַא רע טָאה סנעגיל ענעּבירטעגכרוד עכלעזַא ךרוד 1
 .עּב טפרַאדעּב טָאה גינייװסיוא ןופ ףליה עגיזָאד יד סָאװ ןיא .םיאנק עלַא
 ,רָאלק זיאס רָאנ ןעפָא ןעגָאז וצ ךיז טגעװרעד טינ וליפַא רע טָאה ,ןהייטש

 יד ןעצירוצפיא סרעדנוזעּב ךָאנ ידכּב ןוא .םימודא יד סָאד טניימ רע זַא

 ןעגעװ גנורעדליש עשלַאפַא טכַאמעג יײז רע טָאה ,םיאנק יד ןופ רערהיפנָא

 ענייז ןענייז יז וצ עגונּב זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא תוירזכַא רעגיטש'רמולּכ ס'ננח
 רזעלא ןעװעג ןענייז רערהיפנָא עגיזָאד יד .טדנעוװעג סרעדנוזעּב סעקנושַאוטס
 ןיא ןה יורטוצ ןעטסערג םעד טַאהעג ןעמ טָאה םהיא וצ סָאװ ,(1 ןועמש ןּב

 הירכז ןוא ,ייז ןערהיפסיוא ןיא ןה ,רענעלּפ עגיסעמקעווצ ןעטכַארטסױא ןופ טרּפ

 ,םינהּכ עדייּב ,סלוקבַא ןּב
 | סעקגושַארטס יד ץוח זַא ,טסואורעד ךיז ןעּבָאה רענעמ עגיזָאד יד זַא

 יז וצ עגונּב סעקנושַארטס טדנעװעג סרעדנוזעּב ןענייז ,ןעמעלַא וצ עגונּב
 ליװ ײטרַאּפ ס'ננח זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג םעד ץוח ןענייז ייז זַא ןוא ,אפוג
 .רעּבױא יד ןעּפַאהוצנײרַא ףליה רעייז טימ ידכּב ,רעמיור יד ןעפורסורַא ךָאנ

 ןעּבָאה -- ,(ןעוועג ףיסומ ןנחוי טָאה רקש ןעגיזָאד םעד ךיוא םורָאװ) טפַאשרעה

 רעייז ןיא זַא דלַאּביװ ,ןוט ןעלָאז יז סָאװ ,טסואװעג טינ טייצ עסיוועג ַא יז
 זַא ,טנעכערעג ןעּכָאה ייז םורָאװ .טייצ עצרוק ַא רָאנ ןעּבילּברעפ זיא תושר
 םעדכרוד ןֹוא ,ייז ףיוא לַאפנָא ןַא ןעכַאמ ןעכיג ןיא רָאג טעװ קלָאפ סָאד
 ,םיאנק יד ,יז טעװ ,ןַאלּפ ןעגיָאד םעד ןערהיפסיוא דניװשעג טעװ סע סָאװ
 ,גיגייווסיוא ןופ ףליה ןעמוקעּב וצ גגונעפָאה יד ןעצנַאגניא ןערעװ ןעטינשעגּבָא

 ןופ רעצימע רעדייא ךָאנ ,הגרדמ רעטסגרע רעד וצ ןעמוק ייז ןעלעװ יױױזַא
 ןעמ טָאה ןעגעװטסעדנופ .ןהיגרעד סָאװ סיּפע טעװ םירבח סעדנוּב ערעייז

 ,םימודא יד ןעפור וצ ןעסָאלשעּב
 טימ ףעירּב ןעצרוק ַא ןעּבירשעג יז ןעּבָאה קעווצ ןעגיזַאד םעד ּבעילוצ = |
 יד ןעּבעגרעּביא ליװ ןוא קלָאפ סָאד ּבֶא טרַאנ ןנח, :טלַאהניא ןעדנענלָאפ
 טלײטעגּבָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,אפוג םיאנק יד ,ייז ;רעמױר יד טדָאטשטּפױה
 יהנכס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טיהיירפ יד ןעגידייטרעפ וצ ידכּב ,םהיא ןופ

 ןעיירפעּב וצ ייז בורּפַא ןעכַאמ וצ ידכּב ;שדקמה-תיּב ןיא טרעגעלעּב ןערעוו

 . 63 8 ,20 .פצק ,} ךוב ז (
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 סָאװ ןעמוק טינ ןעלעװ םימודא יד ּבױא ;טיײצ עצרוק ַא ךָאנ ןַאהרַאפ -זיא
 ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפנײרַא ,םיאנק יד ,ייז ןעלעװ טלַאמעד ,ףליה.וצ רעכיג
 ,רעמיור יד וצ ןעלַאפנײרַא טעװ טדָאטש יד ןוא ,דנייפ עגירעּביא ערעייז ןוא ןנח
 יד ןעּבעגרעּביא טפרַאדעּב םיחולש יד ןעּבָאה בצמ ם'נופ גנורעדליש עיונעג ַא
 טגיילעגרָאפ ןעמ טָאה תוחילש רעד ּבעילוצ .הפ.ל/ּב םימודא יד ןופ רערהיפנָא
 :רעטנוא ענױזַא ןיא טינעג ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עטסגיטומ יד ןופ ייווצ
 .עג ןעּבָאה ןוא טסנוק-רענדער טימ סָאמ רעגונעג ַא ןיא טּבַאגעּב ,ןעגנולדנַאה
 סנעגירעּביא ,ןעמוקעג ץינוצ טסניימ םוצ ייז זיא עטצעל סָאד -- ןעפיול ךיג טנַאק
 טינ ךיז ןעלעוו םימודַא יד זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג שדקמה:תיּב ןיא ןעמ טָאה

 סָאװ ,סגיציה ַא ןוא סדליװ ַא קלָאפ ַא ןענייז ייז םורָאװ .ןעטעּב גנַאל ןעזָאל
 רעכילטיא ןופ האנה טָאה ןוא ןעהורמוא ןעכַאמ וצ טײרגעגנָא גידנעטש זיא
 יז ןעגעװעּב וצ ידכּב ,דײר עטוג ךס ןייק גיטיונ טינ ךיוא זיאס ;המוהמ
 ןצ יװ ,ףמַאק ַא וצ ןעבערטש עלַא זַא טופּב ,רהעװעג יד רַאפ ןעמענ וצ ךיז
 תויה ןוא ,טפרַאדעּב ןעמ טָאה תוחילש רעד טימ ךיז ןעלייַא רָאנ ,בוט:םויַא
 וצרעד טַאהעג ןעּבָאה ,היננח ןעסייהעג עדייּב ןעּבָאה סָאװ ,םיחולש יד יװ
 רערהיפנָא יד ייּב ןעמוקעגנָא דלַאּב יז ןענייז רעּבירעד ,ןעליוו ןעטסעּב םעד
 ,םימודַא יד ןופ-

 טלַאהניא ץ'רעּביא ןערָאװעג טגערעגפיוא גיד'ארומ ןענייז עגיזָאד יד 2
 ןעמונעג דלַאּב ןעּבָאה ,גנולהייצרע רעכילדנימ רעד רעּביא ןוא ףעירב ןופ
 .ײא רעכיג טעמּכ .המחלמ רעד וצ סע ןעפור ןוא קלָאפ ןעשיווצ ןעפױלמורַא
 עלַא ןוא ,ןעּבילקעגפינוצ עסַאמ יד ךיז טָאה ,סױרַא זיא ףורפיוא רעד רעד
 ,טדָאטשטּפױה יד ןעיירפעּב וצ ידכּב ,רהעװעג יד רַאפ ןעמונעג ךיז ןעּכָאה
 ןעמוקעג ייז ןענייז קרַאטש ןַאמ 20000 טעמּכ .טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןעמ יו
 בקעי ,ישוש ןּב ןנחי :רערהיפנָא רעיפ רעטנוא םילשורי ןופ ןרעיוט יד רַאּפ
 ,תֹוחולק ןּב סחנפ ןוא סלּתק ןּב ןועמש ,ישוש ןּב

 ,םעד ןעגעװ טסואועג םירמוש טינ ןוא ןנח טינ ןעּבָאװ ,סנעגירעביא 3
 זיא ,ןעהייג םימודא יד זַא רַאג ;ןערָאװעג טקישעגּבָא ןענייז םיחולש יד זַא
 םעד ןעגעװ טסואװרעד ךיז טָאה לודג-ןהֹּכ רעד .ןעּבילּבעג ןעגרַאּברעֿפ טינ
 .םױרַא ןוא ןרעױט יד ןעסילשרעפ םעד תמחמ טזָאלעג טָאה ןוא ,רעהירּפַא
 טימ העדּב טַאהעג טינ רע טָאה הליחּתכל ,ןרעיומ יד ףיוא סרעטכעוו ןעלעטש
 טבורּפעג רע טָאה רהעװעג ןעדנעוװּוצנָא רעדייא רעהירפ רָאג ,ןעפמעק וצ ייז
 בעילוצ .דצ ןייז ףיא ןעהיצוצרעּבירַא ייז ידכּב ,ןעטוג טימ יז וצ ןעדייר
 יד ןופ רעטסטלע רעד ןעװעג זיא סָאװ ,אלמג ןֹּב עשוהי טָאה קעװצ םעד
 .עק ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םערוט .ץפיוא טלעטשעגקעװַא ךיז ,ןע'גנח ךָאנ םינהּכ
 ;ײז וצ טגָאועג טָאה ןוא ,םימודַא יד רעביאנעג

 יִעֹג טדָאטש רעזנוא זיא ייז טימ סָאװ ,תורצ ענעדיישרעפ ךס יד יב,
 סָאװ ,סָאד יװ ,רעכילדנעטשרעפמוא טינ ךַאז ןייק רימ זיא ,ןערָאװעג טגָאלּפ
 טייז רהיא םורָאװ .דייהרעטכירעגמוא ףליה רעדיו .גידנעטש ןעמוקעּב םיעשר יד
 ,טיקכיג ַאזַא טימ זנוא ןעגעק ןעשנעמ עטסנעּברַאדרעפ יד ףליה וצ ןעמוקעג:
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 ?טדָאטש.טּפיױה יד ּביױא ,לַאּפ םעד ןיא ןעזיװעגסױרַא טינ וליּפַא טלָאװ רהיא יו
 ּבױא ,ךיז טהיטשרעפ .ןערַאּברַאּב יד ןעגעק ףליה וצ ןעפורעג ךייֵא טלָאװ

 ןעּבָאה סָאװ ,טײל יד וצ ךיילג זיא לייח רעייֵא זַא ,ןהעזעגנייַא טלָאװ ךיא
 רעייַא ןהייטשרעפ טנָאקעג טוג ץנַאג ךיא טלָאװ טלָאמעד ,רעהַא ןעפורעג ךייַא

 .םַאשדניירפ ןעפַאשעג ךיג ױזַא טיִנ ןערעװ ךַאז ןייק ךרוד םורָאװ ;טעּפמיא
 -רעּביא לָאז ןעמ ןעװ רעּבָא .ןערעטקַארַאכ יד ןיא טייהכיילג ַא ףרוד יװ ,ןעט
 דיא יז ןופ רעכילטיא זַא ,ןעניפעגנייֵא ןעמ טעװ ,טײל ענעי רדסּכ ןעקוק -

 +סיֹוא יד ןוא ןעקעלפדנַאש יד ךָאד ןענייז ייז םורָאװ .התימ בייח לָאמ דנעזיוט

 יא רעייז ט'רטּפעג הליחּתכל ןעּבָאה סָאװ ,ייז ,דנַאל ןעצנַאג ם'נופ ןעפרואוו

 רעד יד ןיא םישעמ עשירעכערּברעפ ןַאטעגּבַא ןעּבָאה ןוא ןעגעמרעפ םענעג

 -רעליטש ךָאנ ךיז ײז ןעּבָאה ךָאנרעד ןוא ,הביבס רעד ןופ טדעטש ןוא רעפ

 סָאװ ,רעּבױר עגיזָאד יד - טדָאטש רעגילייה רעד ןיא טע'כנעעגנײרַא דייה
 ץ'רוּכיש יז יװ ,טציא ךָאנ ייז טהעז ןעמ סָאװ ןוא דרע עגילייה יד ןעכעוושרעפ
 ץטימ רעכייּב עכילטעזרעמוא ערעייז ןָא ןעליפ ןוא םוטגילייה ןיא ארומ ןהָא
 רעייַא טימ לייח רעייַא ,טרהעקרעפ .עטיױט יד ייּב ּבֶא ןעמענ יז סָאװ ,ביור
 7 תעשּב ,טלָאמעד ןעמוק טעװ ,ןעטכיר ךיז טנַאקעג ןעמ טָאה ,רהעװעג
 .סעדנוּב סלַא ןעפור ְךייַא סולשעּב םענײמעגלַא ןַא ךרוד טעװ טדָאטשטּפױה

 דצמ קזוח ַא יװ ,שרעדנַא ןעפורנָא ןעד ןעמ ןָאק יצ .עדמערפ ןעגעק םירבח
 ."רעפ טימ תחא-.די טכַאמ קלָאּפ ץנַאג ַא יװ ,טהעז ןעמ תעשּב ,לָאזקיש םעד

 סיּפע ךייַא טָאה סָאװ ,שינעטער ַא רימ רַאּפ סע זיא גנַאל ןיוש ?סרעכערּב

 ךייַא טָאה סָאװ ,םעט רעגיטכיוו ַא סָאד זיא אמּתסמ .רעהַא טכַארּבעג ךיג ױזַא

 סָאװ ,קלָאפ ַא ןעגעק ןעטערטסױרַא ןוא רהעװעג יד רַאפ ךיז ןעמענ ןעסייהעג

 | ,םיבורק םהיא טימ טייז רהיא

 עּבָאה טשרָאקַא םורָאװ ,הדיגּב ןוא רעמיור ןעגעו טרעהעג ןעּבָאה רימ
 ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד ןעּבָאה ןוא םעד ןעגעװ טלעמוטעג עכילטע
 רעּביא רעדיא רהעמ רָאנ .טדָאטשטּפױה רעד ןופ גנואיירפעב רעד ּבעילוצ
 *סיוא םעד רעּביא ןערעװ םמוּתשנ רימ ןעזומ ,םילוונמ עגיזָאד יד ןופ הּפצוח רעד
 .סטייהיירפ ַא טימ ןעשנעמ זַא ,ךילריטַאנ זיאס .רקש ןעגיזָאד םעד ןערעלק
 ףמַאק םוצ טײרגעגנָא םעד ּבעילוצ דָארג ןענייז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעדנעּבעיל

 .ַעְק ןעציירפיוא שרעדנַא טנָאקעג טינ ןעמ טלָאװ ,דנייפ עטסגינייװסיוא ןעגעק
 ןעגעק םידגוּב סלַא ןעלעטשסיורַא זנוא לָאז ןעמ זַא ,םעדכרוד ןעדייס ,זנוא ןעג
 סע רעװ ,ןערעלקעּב ךָאד טפרַאדעּב רהיא רָאנ .טייהיירפ רעטרהעגעּב רעד

 ,טדנעװעג זיא רע ןעמעװ ןעגעק ןוא ער םש ןעגיזָאד םעד טכַארטעגסױא טָאה
 רָאנ ,ןעיירעדיײר עטכַארטעגסױא ןופ טינ תמא םעד ןעניפעגוצסורַא ןעכוז ןוא
 טפרַאדעּב רימ ןעּבָאה םעט ַא רַאפ סָאװ רעּביא .עגַאל רענײמעגלַא רעד ןופ
 רעדָא טנָאקעג ןעּבָאה רימ תעשּב ,טציא דָארג רעמיור יד ןעפיוקרעפ ךיז
 ךיז דנַאטשּפױא ן'כָאנ ףֹּכיּת רעדָא ,ייז ןעגעק ןייז דרומ טינ הליחּתכל ךיילג
 +?ןערָאװעג טסיװרעפ טינ ךָאנ זיא דנַאל סָאד ןמז לֹּכ ,דצ רעייז ףיוא ןעלעטש
 ךעװעג גנירג טינ ךיױא זנוא טלָאװ ,טלָאװעג ןעטלָאװ רימ ּביוא וליפא ,טציא
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 ײז טָאה לילג ןופ גנורעּבָארע יד לײװ ,רעמױר יד טימ ןעחַאמ וצ םולש
 רעד רעדייא ,רעגרע הפרח ַא ןעוועג זנוא רַאפ טלָאװ'ס ןוא ,טכַאמעג ץלָאטש
 םעדכָאנ ,דײר עטוג טימ יײז וצ טדנעװעג טציא ךיז ןעטלָאװ רימ ּבױא ,טיוט
 םעד טלָאװעג רעסעּב סיוועג טלָאװ אפוג ךיא .זנוא וצ ךיז ןענעהענעג יז יו
 ןוא ןעּבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה המחלמ יד זַא דלַאּביװ .םולש רעדייא ,טיוט
 ךס'ַא ךיא ליװ ,  ןעגנוסיוטשנעמַאזוצ עגיטולּב ןעמוקעגסױרַא ןיוש ןענייז סע
 .טסַאשנעגנַאפעג-סגירק ןיא ןעּבעל רעדייא ,טיוטנעדלעה ַא טימ ןעּברַאטש רעסעּב
 שז ןיוש ? דיײהרענעטלַאהעּב רעמיור יד וצ ןעקיש טנָאקעג ןעד טָאה רעװ ןוא
 ןַא ןופ ךמס ן'פיוא אפוג קלָאפ סָאד רעדָא ,קלָאּפ ןופ רעהיײטשרָאפ יד ,רימ
 ןעפורנָא ןעמ לָאז ָאט ,ןָאטעג סָאד ןעּבָאה רימ ּביוא ?סולשעּב םענײמעגלַא
 ןעפלָאהעג ןעּבָאה סָאװ ,רענעיד יד ,טקישעג ןעּבָאה רימ ןעמעװ ,דניירפ יד
 ןעמונעג רעדָא ,טגעוװ-וצ ןיהַא טּפַאװעג ןעצימע ןעמ טָאה יצ !הדיגּב רעד ייּב
 ױזַא יװ ןוא ?ףעירּב ַא טּפַאחעג ןעמ טָאה רשפא !סגעװ.וצ קירוצ ןעגנַאפעג
 רעטנוא סָאװ ,רעגריּב לעיפ ױזַא רַאפ ןעטלַאהעּב טנָאקעג ךיז רימ ןעטלָאװ
 יד ןעבָאה יײּברעד ןוא !ןייַא ןוא סיוא גידנעטש רימ ןעהייג ןעגיוא ערעייז
 ןענָאק ןוא טרעגעלעּב וצרעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעּבױא טרָאד ןעשנעמ גיצניוו
 .עג יד ןהייגרעד טנַאקעג ,טדָאטש ןיא שדקמה-תויּב ןופ ןעמוקסױרַא טינ וליפא
 !טינ יאדוַא !דײהרענעטלַאהעּב דנַאל ןיא טריסַאּפ ןענייז סָאװ ,ןעשינעהעש
 ןעּבעגּבָא ןעזומ ןעלעװ יז זַא ,טקרעמעּב ןעּבָאה ייז טניז ,טציא טשרע רָאנ
 .רעד ךיז טש'רמולּכ ייז ןעּבָאה ,םישעמ עגיד'הּפצוח ערעייז רַאפ ןוּבשחו-ןיד ַא
 .עג טינ ארומ ןייק ךַאז ןייק רַאפ ןעּבָאה ייז ןמז לּכ רעּבָא ; ןופרעד טסואוו
 טסייה ,קלָאפ ץפיוא גנוגידלושעּב יד ןעפרַאװפױרַא ןעלָאז רימ בוא ,טרהעק .רעפ .הדיגּב ַא ןיא דשח ןייק ןעלַאפעג טינ זנוא ןופ םענייק ףיוא זיא ,טַאה
 יד ךָאד טָאה ןכּב ןוא ,ךילטנעפע ןעוועג אמּתסמ זיא גנוטַארעב יד זַא ,סע
 יד רעדייא ,ךייַא וצ ןעמוק רעהירפ טפרַאדעּב םעד ןעגעװ העידי עטמיטשעּב
 טינ טלָאמעד ךיוא ןעמ טָאה ןעד יצ :רעטײװ רעּבָא רעטציא ,הריסמ עגיטציא
 רע ,ןעגָאז ןעמ לָאז ןכּב ? הרשּפ ַא ןעסילש וצ ידכּב ,םיחולש ןעקיש טפרַאדעּב
 רהעמ ךָאד יא ץלַא סָאד .ןיינ רעּבָא !ןערָאװעג טמיטשעּב וצרעד זיא סע
 ןוא ןעּברַאטש ןרעג טינ ןעליװ סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעדיײרסױא עטסֹוּפ יװ טינ
 לָאז סע ּבױא .רָאפ טהייטש יז סָאװ ,גנופָארטשעּב יד ןעהיצרעפ ןעליװ סָאװ

 רעגיזָאד רעד וצ טלָאװ ,הדיגּב ךרוד ןעלַאפ וצ טדָאטש רעד טרעשעּב ןייז -
 סטכעלש סיוא ןעטכַארט סָאװ ,יד דָארג יװ ,לגוסמ ױזַא ןעװעג טינ רענייק הלבנ
 ..סױא רענײא ךָאנ טלהעפ סנעכערּברעפ ערעײז וצ סָאװ ןוא זנוא ףיוא
 - | ,הדיגּב יד

 טּפעלשעגקעװַא קרַאמ ןעטימ ןופ ךָאד ןעּבָאה יז םורָאװ ,דרעװש םעד רָאנ ןעדייר טזָאלעג ןיד-קסּפ ַא ןעגָאזסױרַא םייּב ןעּבָאה ןוא ץעזעג םעד סיפ יד טימ ןעטערטעג ןעּבָאה סָאװ ,ןענַאריט יד ןעגיליטרעפ ןעפלעה ןוא טדָאטשטּפױה רעד ןהייטשייּב--עטסגיטכיר סָאד ןעוועג טלָאװ סָאד -- טפרַאדעּב טלָאװ ,דנעה יד ןיא רהעוועג יד טימ רעהַא ןעמוקעג ןיוש טייז רהיא זַא דלַאּביװ ,רעּבָא רהיא
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 .נָא סלַא ןעטָארטעגסױרַא טינ רענייק זיא יז ןעגעק סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא
 טינ ,טעלױקעגקעװַא יז טצעלוצ ןֹוא הסיפּת ןיא טגינייּפעג ייז ןעּבָאה ,רעגָאלק
 .גײרַא דנייפ ענעּפָא סלַא טינ טעװ רהיא ּבױא .תושקּב ערעייז ףיוא ןעטכַא וצ
 ןהעז ןענַאק ןעגיוא ענעגײא ערעיײֵא טימ רהיא טעװ ,טדָאטש ןיא ןעטערט -

 ענעי סָאװ ,רעזיה :טגָאזעג טשרָאקָא ּבָאה ךיא סָאװ ,וצרעד ןעזייוועּב יד
 .עיגרה'רעד יד ןופ רעדניק ןוא רעּבײװ ,טּבױרעגסױא גידייל יז ןעּבָאה םיעשר
 !םילשורי ץנַאג ןיא ןעגָאלק ןוא רעמָאי ,רעדיילקרעיורט עצרַאװש ןיא עט
 ןעגעוו ןעלחייצרעד ןענָאק טינ לָאז סָאװ ,שנעמ ןייא טינ ָאטינ זיא ָאד םורָאװ
 טייקדליװ רעייז ןיא ןענייז סָאװ ,םיעשר ענעי ןופ ןעלַאפנָא עשירעּביור יד
 ןעיײרעּבױר יד ןעגָארטעגנײרַא ןעּבָאה ייז סָאװ יד אל זַא ,טיװ ױזַא קעװַא
 ןוא ץרַאה ןעגיזָאד םעד ןיא טדעטש עטסגינייװסיוא יד ןופ ןוא דנַאל ןופ
 ןופ ןעגָארטעגרעּבירַא ךיוא סע ןעּבָאה ייז רָאנ ,המוא רעצנַאג רעד ןופ ּפָאק
 רעיײז ןערָאװעג זיא שדקמה תיּב רעד .ןירַא שדקמה-.תיּב ןיא טדָאטש רעד
 ןעלָאז ייז ידכּב ,רהעװעג ערעייז רַאפ רעלכײֿפש ןוא שינעטלעהעּב ,גנוטסעפ
 ןיא טרהעעג טרעוו סָאװ ,טרָא רעגילייה רעד .זנוא ןעגעק זייּב ןעטכַארט ןענָאק
 ןעגיואוו סָאװ ,עדמערפ ייּב וליפא םש ןעסיורג ַא טָאה סָאװ ןוא טלעװ רעצנַאג רעד
 --ןעגָאז-ןערעה ןופ רָאנ םהיא ןעסייװ סָאװ ןוא דרע רעד ןופ ןעצינערג יד ייּב
 ןופ ןעטָארטעג סיפ יד טימ טציא טרעװ טרָא רעגילייה רעגיזָאד רעד טָא
 ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ,דנַאל ןעגייא רעזנוא ןופ רעדניק ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ
 .לעפ ןעצעהוצפיוא ןופרעד האנה ךָאנ ייז ןעּבָאה ,עגַאל רעטלעפייווצרעפ רעיײיז
 יז ,עיצַאנ יד ןעּבײרט וצ ןוא טדעטש ןעגעק טדעטש ,רעקלעפ ןעגעק רעק
 .עג יװ ,רהיא טלָאװ ,םעד טָאטשנָא .םירעדעג ענעגייא ערהיא .ןעסיירעצ לָאז
 טימ ןעדנוּברעפ ךיז טלָאװ רהיא ּבױא ,גידנעטשנָא ןוא ךילרהע ןָאטעג ,טגָאז
 ןעּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ייז טפָארטשעּב ןוא העכערּברעפ יד טגיליטרעפ ,זנוא
 .וצסױרַא ךייַא הּפצוח יד טַאהעג ןעּבָאה יז סָאװ םעדכרוד ,טרַאנעגּבָא ךייַא
 ארומ ןע'תמא רעד ןיא טפרַאדעג ןעּבָאה ייז םגה ,םירבח:סעדנוּב סלַא ןעפור
 .ףעמענ המקנ ןעמֹוק טינ טלָאז רהיא ,ךייַא רַאפ ןעּבָאה

 .ּבָא גנוטכַארעפ טימ טינ טפרַאדעּב רהיא זַא ,טנעכער רהיא ּביוא רָאנ
 הרירּב יד רהיא טָאה טלָאמעד ,ןעשנעמ עכלעזַא ןופ השקּב יד ןעפרַאװ
 רעדירּבסקלָאפ סלַא טדָאטש ןיא ןעטערטוצנײרַא ,רהעוועג יד ןעגײלוצרעדינַא
 יסעדנוּב ןעשיװצ ןעטימ ןיא טגיל סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ַא ןעּבילקוצסױא ןוא
 ,םידדצ עדייּב ןעשיװצ םיררוּב יד ןערעװ טנָאק ױהיא :דנייפ ןוא םירבח
 טעװ ןעמ תעשֹּב ,ײז רַאפ ןיײז טעװ סע הבוט ַא רַאּפ סָאװ ,רָאנ טרעלקעּב
 .רעפ ןענָאק ךיז ןעלעװ ייז ואו ,גנוציז עכילטכירעג עכילטנעפע ןַא ןעמיטשעּב
 רעד ןיא ,סנעכערברעפ ענעּפָא ןוא ערעוש עכלעזַא ןעגעו ךייֵא רַאפ ןרעפטנע
 ידכּב ,טרָאװ סָאד ןעשנעמ עגידלושמוא ןעּבעג טינ וליפא ןעליװ ייז סָאװ טייצ

 ןעּבעגעג החנה עגיזָאד יד יז טעװ ּבעילוצ ךייַא רָאנ .ןעגידייטרעפ וצ ךיז
 ןרָאצ רעזנוא ןיא לײטנָא ןיק ןעמענ טינ טליװ רהיא בוא .רָאנ .ןערעוו
 רעטירד ַא גירעּביא ךָאנ ךייַא טּביילּב טלָאמעד ,םיררוּב ןייק ןייז טינ ךיוא ןוא

 רעזנוא ןופ ןעצונ ןייק ןעהיצ וצ טינ ןוא ,םידדצ עדייּב ןעזָאלרעפ וצ :געװ

-- 36 -=-- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ןעגניירּב וצ ןעּבערטש סָאװ ,יד ןופ דצ ץפיוא ןעּביילּברעפ טינ ןוא קילגמוא

 ,דשח ןעקרַאטש ַא תמאּב טָאה רהיא ּבױא םורָאװ .גנַאגרעטנוא םוצ טדָאטש יד

 ,רעמיור יד טימ ןעגנולדנַאהרעפ ןיא ןעטערטנײרַא ליװ זנוא ןופ רעצימע זַא

 .סױרַא ךיז טעװ סע ּבױא ןֹוא ,ןרעױט יד ןעטיה ךָאד רהיא טנַאק טלָאמעד

 טנָאק טלָאמעד ,נוא טגידלושעּב ןעמ סָאװ ןיא ,סָאד תמא זיא סע זַא ,ןעזייוו

 זַא ןעזיװעּב טעװ ןעמ סָאװ ,יד ןעפָארטשעּב ןוא םילשורי ןעמענרעפ רהיא

 דנייפ יד זַא ןענעכער טינ ךָאד ןָאק ןעמ םורָאװ .ןעװעג דגוּב ןעּבָאה יז

 רעד ייּב טנעהָאנ ױזַא טניױאװ רהיא סָאװ ,ךייֵא רַאפ רעהירפ ןעמוק ןעלָאז

 ןייק ןעמעננָא טינ טנָאק רהיא זַא ,ןעמוקסיוא טעװ ךייַא בוא רעּבָא ,טדָאטש

 ןרעדנואװ טינ ךיז רהיא טלָאז טלָאמעד ,ןעגָאלשרָאפ יירד יד ןופ םענייא

 טעװ רהיא ןמז לּכ ,טלעגיררעפ ןרעיומ יד ןעטלַאה ןעלעװ רימ סָאװ ,רעבירעד

 ."רהעװעג רעטנוא ןהייטש

 טינ טָאה םימודַא יד ןופ עסַאמ יד רָאנ .עשוהי טדערעג טָאה ױזַא 4

 סָאװ ,רעּבירעד סעּכ ןיא קרַאטש ןעוועג זיא יז רָאנ ,דייר ענייז ףיוא טכַאעג

 רערהיפנָא יד ןעּבָאה ךיוא .טדָאטש ןיא ןעטערטנײרַא ףּכיּת טנָאקעג טינ טָאה יז

 ךיז ןעטלָאװ יז לײװ ,רהעװעג יד ןעגײלרעדינַא טלָאװעג טינ ןפוא םושּב

 .מערפ ַא ףיוא ןָאטעג סָאד ןעטלָאװ ייז בוא ,ענעגנַאפעגסגירק יװ ןעמוקעגסיוא

 הימ טימ טָאה ,סלתק ןּב ןועמש ,רערהיפנָא יד ןופ רענייא .להעפעּב סנעד

 ךיז טָאה ,ןעשנעמ ענייז ןופ גנוגערפיוא יד ןוא לעמוט םעד טלעטשעגנייֵא

 טנָאקעג םהיא ןעּבָאה םילודג-םינהּכ יד ןענַאװ ןופ ,טרָא ןַא ףיוא טלעטשעג

 סָאװרַאפ ,טינ רהעמ ךיז רע טרעדנּואװ טציא זַא ,ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ,ןערעה

 .דלַאּב יװ ,טײהירפ רעד רַאפ רעפמעק יד שדקמה-תיּב ןיא טרעגעלעּב ןעמ

 רעד ןיא ןוא ,טדָאטשטּפױה עמַאזנײמעג יד קלָאפ ץרַאפ טסילשרעפ ןעמ ןַא

 ןעמ טעװ יײז רַאפ סָאװ ,רעמיור יד ןעמענוצפיוא ךיז טיירג ןעמ סָאװ טייצ

 סמערוט יד ןופ םימודַא יד טימ ןעמ טדער ,ןרעױט יד ןעצנערקעב רשפא

 סָאװ ,רהעוועג יד ןעפרַאװקעװַא ןעלָאז ייז ,ייז ןופ טגנַאלרעּפ ןעמ ןוא ּבָארַא

 .טייהיירפ רעד רַאפ ןעּביױהעגפיוא ןעּבָאה יז

 -- טדערעג רעטייװ רע טָאה -- טינ וליּפַא ליװ ןעמ סָאװ טייצ רעד ןיא,

 'נופ יז ןעמ טכַאמ ,טדָאטשטּפױה יד ןעטיה וצ רעדירּבסקלָאפ יד ןעױרטעגנָא

 טגָאלק ןעמ סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא ,תקולחמ רעד ןיא םיררוּב רַאפ ןעגעווטסעד

 ַא ןהָא טױט טימ טפָארטשעּב ןעּבָאה ייז לײװ ,רַאפרעד ןעשנעמ עכילטע ןָא

 ןעמ סָאװ םעדכרוד ,קלָאפ ןעצנַאג ןפיוא הּפרח ַא ףױרַא ןעמ טפרַאװ ,ןיד .קסּפ

 עדמערפ וליפַא סָאװ טייצ רעד ןיא ,טײלסדנַאל רַאפ ןרעױט יד טסילשרעפ

 ךָאד ןענייז רימ ,ךיז טהייטשרעפ'ס .טָאג ןענעיד וצ טדָאטש ןיא ןעמוק ןענַאק

 ןוא תוחיצר טימ טײלסדנַאל ערעזנוא ןעגעק ןעועדליװ וצ ידכּב ,ןעמוקעג

 ןטייהיירפ יד קילגמוא ןיא ךייַא ןרעכיזרעפ וצ ידכּב ,טרהעקרעפ טינ ןוא ,תוגירה

 .גיּביױלגעּב ַאזַא ןוא ,ןָאטעג עטרעגעלעּב יד ךיוא ךייַא ןעּבָאה ענעגייא סָאד

 רעד ןיא .יײז ןעגעק טַאהעג אמּתסמ ךיוא רהיא טָאה ,ךיא ןעכער ,דשח ןעט

 הכולמ רעד הבוט ַא ןוט ןעליװ סָאװ ,יד טרַאּפשעגנייַא טָאה רהיא סָאװ ,טייצ
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 תומהלמ עשידיאיד

 ןוא טבש ןעטסטעדניירפעּב ם'נופ ןעסַאמ יד רַאפ ןרעיױט יד טלעגיררעפ ןוא
 .לעז רעד ןיא -- ,ןעגנורעדָאפ עדנעגידיילעּב עכלעזַא סױרַא ייז טלעטש רהיא
 ןָא טפור רהיא ןוא ,ְךייַא טריזינַאריט ןעמ זַא ,רהיא טעטּפיױהעּב טייצ רעגיּב
 טגיטלַאװעגרעפ ְךייֵא ןופ ןערעװ סָאװ ,עגינעי יד ןעטָאּפסעד ןעמָאנ ן'טימ
 ןעטקַאפ יד תעשּב ,דיײר עגיד'תועיבצ עכלעזַא וצ ןערעהוצ ךיז טעװ עשז רעװ
 ןַא ןעגָאז טלָאז רהיא ,סיוא ךָאנ טלהעפ טציא ?ךוּפיה םעד טקנוּפ ןעזייוועּב
 סָאװ טייצ רעד ןיא ,טדָאטשטּפױה רעד ןופ סיוא ְךייַא ןעסילש םימודא יד
 טלָאװ ןײלַא סָאד .ןרעטלע יד ןופ רעמיטגילייה יד וצ טינ יז טזָאלרעד רהיא
 יז ללַאּביװ זַא ,שדקמהיתיּב ןיא עטרעגעלעּב יד ןעפרַאװרָאפ טנָאקעג ןעמ
 םירבח ערעייז ,רהיא סָאװ ,םידגוּב יד ןעפָארטשעּב וצ טומ םעד טַאהעג ןעּבָאה
 ָאט-,ןעשנעמ עכילטנערָא ןוא עטנעכייצעגסיוא ןָא ייז טפור ,הדיגּב רעד ןיא
 טינ ןעּבָאה ןוא ְךייֵא טימ ךיילג הלחתה יד טכַאמעג טינ יז ןעּבָאה סָאװרַאפ
 ןעװעג ןענײז ייז ּבױא רָאנ .גנורעװשרעפ רעד ןופ ּפָאק םעד טקַאהעגּבָא
 ,םימודא יד ,רימ ןעלעװ רַאּפרעד ,ןייז טפרַאדעּב ןעּבָאה ייז יװ ,רעגיצרַאהכיײװ
 'עג ץרַאפ ףמאָק ם'נופ שארּב ןעלעטש ךיז ןעלעװ רימ ,זיוה טטָאג ןעצישעּב
 יד ןעגעק ייס ךיז ןעגידייטרעפ גיטייצכיילג ןעלעוו ןוא דנַאלרעטָאפ ןעמַאזניימ
 רַאפ ָאד .גינייוועניא םידנוּב יד ןעגעק ייס ,גינייוסיוא ןופ ןעמוק סָאװ ,דנייפ
 יד יעדָא ןענַאװ זיּב ,ןעפָאװ ערעזנוא ןיז ןעּבײלּב רימ ןעלעװ ןרעיומ יד
 ךיז טעװ רהיא רעדָא ,ןעגָאלשרָאפ ערעייַא ןערעװ ןעסערעד ןעלעװ רעמיור
 ,"טייהיירפ רעד וצ ןערהעקקירוצ ךיוא

 םיּכסמ םימודא יד ןופ עסַאמ עצנַאג יד טָאה רעטרעװ עגיזָאד יד טימ 5
 .ייַא טָאה רע םורָאװ :;ןעגיוצעגקירוצ גירעיורט ךיז טָאה רעּבָא עשוהי .ןעװעג
 יא טדָאטש יד ןַא ןוא ,ןעניז ןיא סטוג טשינ ןעּבָאה םימודא יד זַא ,ןהעזעג

 ,עג ,סנעגירעּביא ,זיא םימודא יד ךיוא רָאנ .ןעטייז ייווצ ןופ טקירדעּב טציא
 רעּביא סעּכ ןיאי גיד'ארומ ןעװעג ייז ןענייז הליחּתכל .טומ.וצ טוג רָאנ טינ ןעוו
 טינ יז טָאה ןעמ סָאװ םעדכרוד ,ןָאטעגנָא יז טָאה ןעמ סָאװ ,הפרח רעד
 טיאנק יד ןופ ײטרַאּפ יד ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז ןוא ,טדָאטש ןיא טזָאלעגנײרַא
 ּבעילוצ טשינרַאג ןעוט ענעי זַא ,ןהעזרעד ןעּבָאה ייז זַא רָאנ ;גיטכעמ רַאפ
 ,העד רעד טינ ןעגָאלש ךיז ןעּבױהעגנָא ייז ןעּבָאה ,גנוציטשרעטנוא רעייז
 יד רָאנ ,ןעמוקעג ללכּב ןענייז יז סָאװ ,טַאהעג הטרח ןיוש ןעּבָאה ךס ַא ןוא
 ,רעקרַאטש רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה הלועּפ םוש ַא ןהָא ןעהיצוצּבָא השוּב
 יד רַאפ טרָא ץפיוא ןהייטש ןעּבילּבעג ייז ןענייז ױזַא ןוא ,הטרח יד רעדייא
 .ןעװעג ךיוא זיא עגַאל רעייז םעווקעּבמוא יװ ,ןרעיױמ

 .רעטיועג רעכילקערש ַא ןעכָארּבעגסױא טָאה טכַאנ רעד ןיא םורָאװ
 .סקַאלש ַא ןעסָאגעג טָאה'ס ,טניוומערוטש רעקרַאטע ַא ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאה'ס
 ןעּבָאה ןרענוד ןוא ,ןעצילּב טרעקַאלּפעגפיוא ןעּבָאה רעהפיוא ןַא ןהָא ,ןעגערי
 ןעגיד'ארומ ַא ןופ ןערָאװעג טרעטיצרעד זיא דרע יד ןוא ,טּפַאלקעג גיד'ארומ
 ןערָאװעג טרעטשעצ ויא םלועה רדס רעד זַא ,ךילרעּפנישעּב זיא'ס .שער
 .נייַא ןירעד טוומעג טָאה ןעמ ןוא ,ןעשנעמ יד ןופ ןעּברַאדרעפ םעד ּבעילוצ
 | | ,קילגמוא ןערעווש ןעגידנעמוק ַא רַאּפ תפומ ַא ןהעז
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 תומחלמ עשידיא יִד

 יָאד יד ןיפ ןעּבָאה טדָאטש ןופ רענױאװנייַא יד ךיוא ןוא םימודא יד .6

 .עג ןעּבָאה עטשרע יד :קורדנייַא ןעכיילג ַא ןעמוקעּב ןעשינעהעשעג-רוטַאנ עגיז

 טינ טעװ רע ןוא גוצסגירק רעיײז רעּביא טנערָאצרעד זיא טָאג זַא ,טנעכעד

 .טּפױה רעד ןעגעק ןעטערטסױרַא ןעטנעּפָאװעּב רעייז טפארטשעגמוא ןעזָאל

 ןוחצנ רעד זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,טרהעקרעפ ,ןעשנעמ ענייז ןוא ןנח ;טדָאטש

 .ײז רַאפ המחלמ טלַאה טָאג תמחמ ,יז רַאפ טרעכיזעג הליחּתכל ןיוש ןיא

 ןהעזעגסיוארַאפ ןעּבָאה ייז :םיאיבנ עטכעלש ןעװעג ןענייז םידדצ עדייּב רַאנ

 םימודא יד .ןהעשעג טפרַאדעּב טָאה אפוג יז טימ סָאװ ,סָאד דנייפ יד רַאפ

 עמירַאװרעד וצ ךיז ידכּב ,ןרעדנַא םוצ רענייא טנעהָאנ טקורעגוצ ךיז .ןעּבָאה

 ןעּבָאה ייז זַא ױזַא ,ּפעק ערעיז רעּביא ןעטליש יד טגיילעגפיונוצ ןעּבָאה ןוא

 ןעגער ם'נופ ןעדייל וצ רעגיצניוװ .טַאהעג

 .סעדנוּב ערעייז ןעגעװ ןעקָארשעג רהעמ ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעּבָא םיאנק יד

 ךיז ןעּבָאה ,ןײלַא ךיז ןעגעװ רעדיײא ,הנּכס ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירבח

 יא סע יװ רֶשפא ןענָאק ײז יצ ,ןעװעג בשיימ ךיז ןעּבָאה ןיא ןעּבילקעגפיונוצ

 טימ טּפרַאדעּב טָאה ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ערעגיציה יד .ףליה ןעּבעג יז

 ןהֶא ןוא טדָאטש ןיא ןעגנירדנײרַא ךָאנרעד ,סרעטכעװ יד ןייז רבוג רהעוועג

 רעּביא ןעלעװ סרעטכעוו יד םורָאװ ;ןרעױט יד םימודא יד ןענעפע תונעט םוש

 רעד זַא טרפּב ןעפױלטנַא ןוא ןערעװ טלעמוטעצ לַאפנָא ןעטכירעגמוא םעד

 ,סגירק רענונעג ַא ןהָא ןוא טנעּפָאװעּכ טכעלש ןענייז יז ןופ בור רעטסערג:

 טעװ ,טדָאטש ןופ רענױאװנייַא עגירעּביא יד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,טייקטינעג-

 טָאה רעטעװ רעטכעלש רעד לייװ ,ןעּביײלקפיונוצ ךיג ױזַא ןענָאק טינ יז ןעמ

 גנומענרעטנוא עגיזָאד יד וליפא ןעו רעּבָא .רעזייה יד ןיא ןעּבירטעגנײרַא יז

 יד ןעגָארטרעּבירַא ךָאד ייז ןעזומ ןעגעווטסעדנופ ,הנּכס ַא טימ ןעדנוּברעפ זיא

 .ײז ןופ ןעלָאז ןעשנעמ לעיפ יֹזַא זַא ,ןעזָאלרעד וצ רעדייא ,תורצ עטסגרע

 ,הצע ןַא ןעּבעגעג ןעּבָאה ,טרהעקרעפ ,ערעגיטכיזרָאפ יד .ןעמוקמוא ןעגעווטרע

 .ּבָא יד סָאװ יד אל זַא ,ןהעזעג ןעּבָאה יז םורָאװ .ןעטלַאהּבָא ךיז לָאז ןעמ

 יד זַא ךיוא רָאנ ,ןערָאװעג טקרַאטשרעּפ זיא ,טיהעג יײז טָאװ סָאװ ,גנולייט

 ,טנעכערעג יז ןעּבָאה ךיוא .טכַאװעּב טוג םימודא יד ּבעילוצ זיא רעױמ.טדָאטש

 .סנעטסָאּפ יד ןעקוקעּב רע טמוק העש עלַא זַא ןוא םוטעמוא ךיז טניפעג ןנח זַא

 טכַאנ רענעי ןיא דָארג רָאנ ,טכַאנ עלַא רעהירפ ןעװעג עקַאט זיא יױזַא
 זיא יזַא לײװ רָאנ ,טײקגיזױלגרָאז ס'ננח תמחמ טינ ,ןָאטעג טינ סע רע טָאה

 .נעמ עכײרלהָאצ יד ןוא רע זַא ,טמיטשעּב טָאה סָאװ ,םימשה ןמ רזג ַא ןעוועג

 ןעװעג סָאד זיא ךילרעּפנײשעּב םורָאװ .ןעמוקמוא ןעלָאז ךַאװ רעד ןופ ןעש

 ,טכַאג רעד ןיא רעטעּפש ץלַא ןערָאװעג זיא סע תעשּצ ,סָאװ ,םימשה ןמ דזג ַא

 סרעטכעװ יד ףױא זיא ,טעװעשוּבעג רעקרַאטש ץלַא טָאה םערוטש רעד ןוא

 זיא םיאנק יד יב טרהעקרעפ ןוא ,ףָאלש ַא ןעלַאפעגנָא סעײרעלַאג יד ןיא
 ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעגעז יד טימ ןעגעזוצרעּביא קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנײרַא

 טינ ךיז לָאז שער רעד זַא ןױעױט יד ןופ סנעקלַאּב.רעװק יד ,םוטגילייה ןיא

 .רדסּכ רעד ןוא םערוטש ם'נופ ןעיָאװ רעד ןעפלָאהעג טָאה וצרעד ,ןערעה

 0 ה ןרענוד יד ןופ ןע'שער רעגיל
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 תומחלמ עשידיא יד

 ךופ טע'בנגעגסױרַא םיאנק יד טציא ךיז ןעּבָאה דייהרעטקרעמעּבמוא 7
 טנעפעעג יז ןעּבָאה ,ןרעיױמ יד וצ ןעמוקעג ןענייז יז זַא ןוא ,שדקמה-תיּב
 םוצ ןעגעלעג זיא סָאװ ,רעיוט טעד ןעגעז עטנָאמרעד יד ןופ ףליה רעד טימ
 ,ןערָאװעג ןעקָארשעגרעּביא הליחּתכל ןענייז ענעי .םימודא יד וצ ןעטסטנעהָאנ
 דלַאּב ןוא ,ייז ףיוא ןָא ןעלַאפ ןעשנעמ ס'גנח זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז לייוו
 :רעפ וצ ךיז ידכּב ,דרעװש ןייז ףיוא דנַאה ןייז ןעזָאלעגּבָארַא רעכילטיא טָאה
 יז טימ ןענייז ןוא ענעמוקעגנָא יד טנעקרעד יז ןעּבָאה דלַאּב רָאנ .ןעגידייט
 ןעטלָאװ ,טדָאטש רעד ףיוא ןַאטעג ףרָאװ ַא ףֹּכיּת ךיז ןעטלָאװ ייז בוא .ןײרַא
 עצנַאג סָאד טעליוקעגסיוא ,דנַאטשרעדיװ ןייק גידנענעגעגעּב טינ ,אמּתסמ ייז
 ,גנורעטיּברע רעייז ןעװעג זיא סיורג ױזַא -- ןעשנעמ ןעטצעל םוצ זיּב קלָאפ
 םיאנק יד ןעיירפעּב וצ ידכּב ,שדקמה-תיּב םוצ קעװַא ייז ןענייז טשרעוצ רָאנ
 ייז ןעּבָאה ,טזָאלעגנײרַא יז ןעּבָאה סָאװ ,יד זַא טרפּב ,גנורעגעלעּב רעד ןופ
 ,עגינעי יד עגַאל רעטקירדעּב רעד ןיא ןעזָאל טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןעטעּבעג
 יז ףיוא ןעהיצפרַא טינ ןוא ,ןעמוקעג יז ןענייז ןעגעווטרעייז ּבעילוצ סָאװ
 טעװ ,סרעטכעװ יד ןייז רבוג טעװ ןעמ רָאנ יװ םורָאװ .הנּכס ערעסערג ןייק
 יז ביוא רעּבָא ;טדָאטש רעד ןעגעק ןעטערטוצסױרַא ןעלַאפ רעווש טינ ייז סע
 .יײּב גנירג ױזַא ןייז טינ יז טעװ טלָאמעד ,סרעטכעװ יד ןעקעוופיוא ןעלעוו
 + !םעד ןעקרעמעּב ןעלעוו רעגריּב יד זַא דלַאּביװ םורָאװ ,ןָאזינרַאג םעד ןעמוקוצ
 ךעגעוו יד ןערַאּפשרעפ ןוא גנונעדרָאטכַאלש ןיא ןעלעטשסיוא ךיז יז ןעלעוו ,בצמ
 ,שדקמה:תיּב םוצ

 ,לעטיּפאק רעטפניפ
 םימודא יד .הטיחש עגיד'ארומ א ןָא ןעכַאמ םימודא ןוא םיאנק עטגינייארעפ יד

 , בָא ןעהיצ |

 קעװַא ייז ןענייז ןכּב ןוא ,ןעװעג םיּכסמ םימודא יד ןעּבָאה וצרעד 1
 ףיױא טקוקעגסױא ןעּבָאה םיאנק יד ואװ ,שדקמה-תיּב םֹוצ טדָאטש רעד ךרוד
 ןעמוקעגנָא ןענייז ייז רָאנ יװ ןוא .גנוטרַאװרע רעטנַאּפשעג טימ ןעמוקנָא רעייז
 ןופ סױרַא ןענייז ןוא ןערָאװעג טרעטנומעגפיוא עטרעגעלעּב יד ןענייז ,ןעּביױא
 יד טימ טשימעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ;שדקמה.תיּב ןופ םירדח עטסגינייװעניא יד
 ןענייז סָאװ ,ייז ןופ עכילטע .סרעטכעוו יד ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז ןוא םימודא
 יירשעג ץפיוא .דייהרעגידעפָאלש טע'גרה'רעד ייז ןעּבָאה ,טנערָאפ ןופ ןעגעלעג
 גנולײטּבָא עצנַאג יד ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,טּפַאחעגפיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ
 .רעפ וצ ךיז ידכּב ,רהעװעג יד רַאפ ךיז טּפַאחעג שינעלמוט ןיא טָאה ןוא
 ףיוא ןעלַאפ ןילַא םיאנק יד רָאנ זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז ןמז לּכ .ןעגידייט
 ץנַאדַא זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז ליײװ ,טומ ךיז טכַאמעג יז ןעּבָאה ,ןָא ייז
 ןעּבָאה יז זַא רָאנ ,ןיז רבוג רענגעג יד יז ןעלעװ להָאצ רעסיורג רעייז
 "עג רָאלק יײז זיא ,גינייװסיוא ןופ ערעדנַא וצ ךָאנ ןעמוק סע זַא ,ןהעזרעד
 רעד ףֹּכיּת טָאה טציא .טדָאטש ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןענייז םימודא יד זַא ,ןערַאװ
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 :טע רָאנ ןוא ,ןרעמָאי ןעּבױהעגנָא ןוא רהעוועג יד ןעפרָאװעג לייט רעטסלרג
 ,םענייאניא רעטכידעג ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה טייל עגנוי יד ןופ עמיל
 ןעּבָאה ןֹוא טומ סיורג טימ םימודא יד ןעגעקטנַא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה
 .עג רהיא ךרוד טָאה עטצעל יד .עסַאמ עגיטעטמוא יד גנַאל טייצ ַא טצישעּב
 ןופ רענױאװנײַא עגירעּביא יד קילגמוא ןפיוא םַאזקרעמפיוא טכַאמעג יירש
 ױצ ןעמוק וצ ך טגעװרעד טינ רענייק טָאה ייז ןופ ךיוא רעּבָא ;טדָאטש
 ןענייז םימודא יד זַא ,ןערָאװעג טסואוועּב זיאס דלַאּביװ ,ערעדנַא יד ףליה
 .עג ןוא יירשעג םעד טקרַאטשרעּפ טינ רהעמ ןעּבָאה ייז רָאג ,ןעגנורדעגנײרַא
 ןעּבָאה טייצ עצנַאג יד .רעּבײװ יד ןעירשעג ןעּבָאה ךיוה סרעדנוזעּב .רעמָאי
 ןעבָאה ,טרהעקרעפ ,םיאנק יד ,רהַאפעג-טנעּבעל ןיא טּבעװשע גןעּבױא סרעטכעוו יד
 ןוא ,םימודא יד ןופ ףורטכַאלש ץ'טימ ףורטכַאלש ןעכילהיירפ רעייז טגיגייארעפ
 יירשעג םענײמעגלַא םעד טכַאמעג טָאה ןעטפערקרוטַאנ יד ןופ ןעוװעשוּב רעד
 ,רעגיד'מיואמ ךָאנ

 .תוירזכַא ,רָאנ ,טניושרעפ טיג םענייק ןעּבָאה טייז רעייז ןופ םימודא יד
 רעד סָאװ ,רעּבירעד סעּכ ןיא ןוא ,ןעװעג ןענייז יז יװ ,עבט יּפ לע גיד
 טעװעדליװעג ייז ןעּבָאה - ,טרעטַאמעגסיוא ױזַא ייז טָאה רעטעוו רעטכעלש
 .סױא טַאהעג ייז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעגעק ןעדרעװש ערעייז טימ תונמחר ןהָא
 רעדייא ,דָאנעג ןעטעּבעג ןעּבַאה סָאװ ,יד ןעגעק רעגיצניװ טינ ןוא ,ןעטָאלשעג

 .ָאטשעגנײרַא ךיוא יז ןעּבָאה ךס ַא .טגידייטרעפ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעגעק
 ײז ןַא ,טנָאמרעד יז ןעּבָאה יז םגה ,רעּפרעק ןיא ןעדרעװש ערעייז ןעכ
 דובּכה תארי ןעבָאה ןעלָאז ייז ,ייז ייּב ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה  ןוא ,םיבורק ןענייז
 םוצ געווסיוא םוש ןייק טַאהעג טינ ןעּבָאה עכילקילגמוא יד .םוטגילייה ן'רַאפ
 .עג ןיא טסערּפעגפיונוצ : ןערעװ וצ לוצינ טינ גנונעּפָאה םוש ןייק ,ןעפױלטנַא
 ,רענגעג ערעײז ןופ דרעװש ן'רעטנוא ןעלַאפעג ייז ןענייז ,סנעפיוה עטכיד
 ףיוא טמערוטשעג רהעמ ץלַא טײקגיטשרָאדטולּב רעייז ןיא ןעּבָאה ענעי זַא ןוא
 יז ןענַאװ ןופ ,רעטרע עכלעזַא ןיא טצעלוצ טגָאיעגנײרַא יז ןעּבָאה ןוא ייז
 שואי תמחמ ךיז יז ןעּבָאה ,ןהײג רעטיײװ טנָאקעג טינ רהעמ ללכּב ןעּבָאה
 ןעּברָאטשעג ןפיוא ַאזַא ףיוא ןענייז ןוא ּבָארַא טדָאטש ןיא ןעפרָאװעגּבָארַא
 רַאפ ,רעד רעדיײא ,טכוד רימ יװ ,טױט ןרעגירעיורט ַא ךָאנ טימ גילזוװיירפ
 ןופ ץַאלּפ ןעטסגינייװסיוא ןעצנַאג םעד ןיא ,ןעפַאלטנַא ןענייז ייז ןעכלעוו
 ,גָאט ןערָאװעג זיא סע זַא ןוא טולּב ןעכייט ןעסָאלּפעג ןענייז שדקמה:תיּב
 ,םיגורה 8560 טלהייצעג ןעמ טָאה

 טליטשעג טינ ץלַא ךָאנ זיא םימודא יד ןופ ןרָאצמירג רעד רָאנ 2
 ןעּבָאה ,טדָאטש רעד ןעגעק טדנעװעג טציא ךיז ןעּבָאה יז רָאנ ,ןערָאװעג
 .עג יז זיא סע רעװ ,ןעמעלַא טע'גרה'עגסיוא ןוא רעזייה עלַא טּביורעגסױא
 הרבע ןַא זיא סע וַא ,טכודעגסיוא ייז ,ךיז טָאה דלַאּב רָאנ .געװ ןיא ןעמוק
 .טכװעג ןעּבָאה ייז רָאנ ;קלָאפ םעניימעג ןטימ ןעגָאלשוצמורַא ךיז טייצ יד
 ןיא יז ךָאנ טגָאיעג ךיז ןעּבָאה ייז יװ תויה ןוא ,םילודג-םינהּכ יד ןעּפַאח וצ
 .עגמוא ףֹּכיִּת ןוא טּפַאחעג יז ןעכיג ןיא יז ןעּבָאה רעּבירעד ,ןעסַאמ עסיורג
 םיגורה יד ןופ סרעּפרעק יד ףיוא טלעטשעגפיֹורַא ךיז ןעּבָאה עכילטע ,טכַארּב
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 תומחלמ עשידיא יד

 טכַאמעג קווח ןעּבָאה ןוא קלָאפ םוצ עּבעיל ס'ננח טכַאלעגסױא ןעּבָאה ןוא
 תועשר רעייז ןיא ןענייז יז ,רהעמ ךָאנ .רעיומ רעד ףיוא עדער ס'עשוהי ןופ
 ןיא ,הרובק ןהָא ןעפרָאװעגקעװַא עטיוט יד ןעּבָאה ייז זַא ,טײװ ױזַא קעװַא
 ערעײז ןופ הרובק יד גנירטש יזַא ּבַא ןעטיה ןעדיא יד סָאװ טייצ רעד
 הילּת רעד ןופ גגַאגרעטנוא-ןענוז רַאְפ ּבָארַא ןעמענ יז זַא ,ענעברָאטשרעּפ
 ,ייז ןעּבָארגעּב ןוא ןעגנייה םוצ ע'טּפשמ'רעפ יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד וליפא

 טױט ס'ננח טימ זַא ,גָאז ךיא ןעװ ,טינ תועט ןייק אמּתסמ ּבָאה ךיא
 .עי טניז ןוא ,טדָאטש ןופ גנַאגרעטנוא םוצ הלחתה יד ןערָאװעג טכַאמעג זיא
 רעייז טדָאטש ןעטימ ןיא טעלױקעגקעװַא ןעּבַאה ןעדיא יד תעשּב ,גָאט םענ

 ויא - ,גנוטער וצ געװ ַא ןעזיועג יז טָאה סע רעװ ,ןעשנעמ םעד ,לודג-ןהּכ

 זיא רע -םורָאװ .ןעװעג טלעיפשרעפ עגַאל רעייז ,טרעטשעצ רעיומ .רעייז ןיוש
 ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ ,שנעמ רענעפַאשטכער ןוא רעגיײדובּכּב ַא ןעוועג זיולּב טינ
 רעכיוה ןייז ןוא סוחי ןייז קנַאדַא ןעמונרעפ טָאה רע סָאװ ,לעטש רעכיוה רעד
 סופ ןעכײלגַא ףױא ןערהעקרעפ וצ טַאהעג בעיל ךיוא רע טָאה -- ,תונמתה
 טיהיירפ יד טַאהעג בעיל רע טָאה םעד ץוח ;ןעשנעמ עטסגירעדינ יד טימ
 רע טָאה גידנעטש ,טפַאשרעהסקלָאפ רעד ןופ רערהערעפ ַא ןעוועג זיא ןוא
 םולש םעד רָאנ ;הבוט רענעגייא ןייז רַאפ יועכעה ללכ ןופ הבוט יד ןעטלַאהעג
 ןָאק ןעמ זַא ,טסואװעג טָאה רע לײװ ,ץלַא ןופ רעכעה ןעטלַאהעג רע טָאה
 ןעלעװ ןעדיא יד ּבױא זַא ,ןהעזעגסורַאפ טָאה ןוא ,ןעמוקייּב טינ רעמיור יד
 ןעניפעג המחלמ רעד ןיא קפס םוש ןהָא יז ןעלעװ ,ןעכַאמ םולש טינ ייז טימ
 םולש רעד יאדוא טלָאװ ,ןעּבעל ןעּבילּבעג טלָאװ ןנח ּבױא .גנַאגרעטנוא רעייז
 ךסַא טנָאקעג רע טָאה רענדער רעגיטכעמ סלַא םורָאװ ; ןערָאװעג ןעסָאלשעג
 סָאװ ,עגינעי יד ןעמוקעגייּב ךָאנ טלָאװ רע בוא ןוא ,קלָאפ ןפיוא ןעקריוו
 ,המחלמ רעד וצ ןעבירטעג ןעּכָאה סָאװ רעדָא גע ןיא ןענַאטשעג םהיא ןענייז
 טפַאשרעפ טיײּברַא ךס ַא ךָאנ רערהיפ ַאזַא רעטנוא ןעדיא יד ןעטלַאװ טלָאמעד

 םגה סָאװ ,עשוהי ןעװעג ןיא םהיא טימ ןעדנוּברעפ גנייא רהייז .רעמיור יד |
 "1 ןופ רעכעה ןענַאטשעג זיא רע רָאנ ,ךיילג ןעװעג טינ רע זיא םהיא וצ
 ,גנוטיידעּב ןייז טול עגירעּביא

 רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןעסָאלשעּב ,טכוד רימ יװ ,טָאה טָאג רָאנ
 ,גילייה םעד ןעגינייר טלָאװעג טָאה רע יװ תויה ןוא ,טדַאטש רעטכעוושרעפ

 ,עגינעי יד דרע .רעד ןופ ןעמונעגקעװַא רע טָאה רעּבירעד ,רעייפ ךרוד םוט
 בעיל םהיא ןעבָאה ןוא םוטגילייה ן'רַאפ טלעטשעגנייַא ךָאנ ךיז ןעּבָאה סָאװ
 טינ רָאג ךָאנ ןענייז סָאװ ,רענעמ יד יװ ,ןהעזעג ןעמ טָאה יױזַא ןוא .טַאהעג

 ,טטנעידסעטָאג ם'נופ שארּב ןענַאטשעג ,םידגּב עגילייה יד ןיא טדײלקעגנָא ,גנַאל
 .עג טסירגעב ןענייז סָאװ ןוא ,טלעװ ןעקע עלַא רעּביא טיירּפשרעפ זיא סָאװ
 רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,לגר.ילוע יד ןופ דובּכה תארי טימ ןערָאװ
 ,עגקעװַא טציא ןענײז רענעמ עגיזָאד יד יװ -- ,םילשורי ןייק טלעװ רעצנַאג
 ,תוער תויח ןוא טניה רַאפ ןעסערפ וצ ףיוא דייהרעטעקַאנ ןערָאװעג ןעפרָאװ
 עגױַאד יד ןופ לױוג ןרעּביא טצפיזעג טָאה ,ךיא ּביולג ,ןילַא טייקסטוג יד
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 ױזַא טזומעג ןעּבָאה יײז סָאװ ,רעּבירעד טגָאלקעג טָאה ןוא ןעשנעמ עלעדייא
 יד טַאהעג ןעּבָאה ףוס ןעגירעיורט ַאזַא .תועשר רעד טימ ףמַאק ם'ניא ןעלַאפ
 ,עשוהי ןוא ןנח םילודג .םינהּכ

 יד טימ אתורבחּב םיאנק יד ןענייז ,טיוט ןעוועג ןענייז ייז רָאנ יװ 3
 ,תויח עניירמוא עדערעשט ַא ףיוא יװ ,קלָאפ ן'פיוא ןעלַאפעגנָא םימודא ןעסַאמ
 .ןומה ןופ ןעשנעמ יד .טלַאהּבָא ןַא ןהָא ייז ןעטכעש ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ןוא
 .רעפ ;טּפַאװעג יז טָאה ןעמ ואװ ,טרָא ץפיוא טע'גרה'רעד ןעמ טָאה םע
 ןעגנַאּפעג ןעמונעג ןעמ טָאה ןעשנעמ עגנוי יד ןוא טײל ע'בושח יד ,טרהעק
 ,טפָאהעג טָאה ןעמ תמחמ ,הסיפּת ןיא ןעפרַאװעגנײרַא ןוא ןעטייק ןיא טדימשעג
 ןהייגרעּביא יז ןופ ךס ַא ןעלעװ ,גנוטיוט רעייז ןעֶגיילּבָא טעװ ןעמ בוא זַא
 ךייר עטוג יד ףָהא טרעהעג טינ טָאה רענייק רָאנ .רענגעג יד ןופ דצ ן'פיוא
 ןעדָאש םוצ רעדייא ,ןעּברַאטש רעסעּב טלָאװעג ןעּבָאה עלַא ןוא ,רענגעג יד ןופ
 ןעוװעג ןענייז ךילקערש .סיעשר יד ןופ דצ ןפיוא ןהײגרעּבירַא דנַאלרעטָאפ ןופ
 ןעּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ןהייטשוצסיוא טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,םייונע יד
 ,טגיניײּפעג ןוא ןעסימשעג ייז טָאה ןעמ :ןעדײרנייֵא ןעזָאל ךיז טלָאװעג טינ
 .רעּבירַא טנַאקעג טינ רהעמ ןיוע טָאה ףוג רעייז תעשּב ,טלָאמעד טשרע ןוא
 .ןײרַא גָאט יב ןיא סע רעװ .ןעכָאטשרעד ייז ןעמ טָאה ,םירוסי יד ןעגָארט
 םיגורה יד ;ןערָאװעג טיוטעג טכַאניײּב זיא רעד ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעלַאפעג
 וצ ידכּב ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא ןעפרָאװעגסױרַא ןוא ןעגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה
 | ,ענעגנַאפעג עיינ רַאפ טרָא ןַא ןעכַאמ

 ךיז טָאה רענייק זַא ,קערש ַאזַא טּפַאחעגנָא טָאה רעּצָא קלָאפ םעד
 רַאנ ,ןייז וצ רבקמ םהיא רעדָא בורק ןייז ןענייװעּב וצ ןעפָא טגעוורעד טינ
 ןערערט יד ןענורעג ןענייז ןעריט ענעסָאלשרעפ רעטניה ,דייהרענעטלַאהעּב
 רעהירפ ךיז רע טָאה ,ץפיז ַא ןעזָאלטיױַא טלָאװעג טָאה רעצימע תעשּב ןוא
 ןיא רָאג םורָאװ :טינ סָאד טרעה דנייפ ןייק ּבױא ,טקוקעגמורַא דֹחּפ טימ
 ןעמעװ ,רעד יװ ,קסּפ םענעגײא םעד טַאהעג טרעױרט סָאװ רעד טלָאװ ןעכיג
 לעסיּב ַא ןעמענ ןעמ טגעלפ ,ןעמוק טגעלפ טכַאנ יד תעשּב .טגָאלקעּב רע
 .ייב ןָאטעג סָאד טָאה רעצימע ּביוא ;םיגורה יד ףיוא ןעפרַאװּפױרַא ןוא דרע
 עטסלעדיא יד ןופ 12000 .ענושמ רַאפ טנעכערעג םענעי ןעמ טָאה ,גָאט
 | ,טױט םעד ןענופעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןעּבָאה טייל עגנוי

 .ּבָא םיאנק יד ןעּבָאה ,ןעדרָאמ ןעכילרעהפיואמוא ם'נופ טגיטעזעגנָא 4
 ןוא ,ןיד.קסּפ ַא ןוא גנוציז רעכילטכירעג ַא טימ עידעמָאק ַא ךָאנ טלעיּפשעג
 ,ןעשנעמ עטס'בושח יד ןופ םענייא ןעּבילקעגסױא ךיז ייז ןעּבָאה ןּברק ַא רַאפ
 סרעדנװעפ ןייז ןוא תועשר רעכילטיא וצ האנש ןייז תמחמ .ךורּב-ןּב הירכז
 .רעד ;גױא ןיא ןרָאד א יװ ןעועג ייז רע זיא טייהיירפ וצ עּבעיל רעסיורג
 םעד געװ ןופ טמַארעגּבָא ןעטלָאװ ייז ּבױא ןכּב ןוא ,ךייר ןעװעג רע זיא ייּב
 .ַאפ םוצ ןעגניירּב ייז סולפנייַא ןייז ךרוד טנָאקעג טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעגױָאד
 .ַאחרעפ וצ קוקסיוא רעמענעגנָא רעד טנעפעעג ךָאנ ךיז יז רַאפ טלָאװ ,ןעל
 יוצ סולשעּב ןעלַאמרָאפ ַא ךרוד יז ןעּבָאה םעד ּבעילוצ ,ןעגעמרעפ ןייז ןעּפ
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 ןענעיד טפרַאדעּב ןעּבָאה ײז טָאװ ,רעגריּב ע'בושח גיצעּביז ןעפורעגפיונ
 םוש ןייק ןיד:תיּב רעגיזָאד רעד טָאה ןע'תמא ןיא רָאנ ,ןיד.תיּב ַא רַאפ םינּפל
 טלָאװעג ןעּבָאה לָאז רע זַא ,ןץהירכז טגָאלקרעּפ ןעּבָאה ןוא --טַאהעג טינ טכַאמ
 .עגנײרַא רע זיא ןײמ םעד טימ זַא ןוא רעמיור יד טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא
 טינ עגָאלקנַא יד זיא סנעגירעּביא .ן'סוניסּפסַא טימ גנודניּברעפ ןיא ןעטָארט
 ערעדנַא ךרוד טינ ןוא תודע ןופ ןעזייװעּב ךרוד טינ טגיטעטשעּב ןעוועג
 ןירעד ןעמוקלופ ןענייז ייז זַא ,טרעלקרע זיולּב ןעבָאה ייז טינ רהעמ ,תויאר
 ןעגנוגידלושעּב יד זַא ,ןעזייוועּב וצ ידכּב ,גונעג זיא סָאד זַא ןוא ,טגייצרעּביא

 | ,תמא ןענייז
 ַא רַאפ טינ טלעטשעג םהיא טָאה ןעמ זַא ,ןהעזרעד טָאה הירכז תֹעׁשּב

 ןייק טָאה רע זַא ןוא ,הסיפּת ןיא טרַאנעגנײרַא םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןיד.תיֵּב
 ןיז ןעּבעגּבָא טלָאװעג טינ רע טָאה ,ןעװעטַאר ֹוצ ךיז טינ"גנונעפָאה םוש
 םהיא ייּב טגיל טע סָאװ ,גנידצלַא ןעגָאזסױרַא טינ טעװ רע רעדייא ,ןעּבעל
 רעד ןופ טכַאמעג קזוח טָאה ,ןענַאטשעגפױא רע זיא ןכּב ,ןעצרַאה ן'פיוא
 ,םהיא ןעגעק עגָאלקנָא יד ןעּביוהעגפיוא טָאה ןעמ רעכלעװ טימ ,טייקרעכיז
 םהיא ןעגעק טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב עלַא טגערפעגּבָא רוצקּב טָאה ןוא
 ײז טָאה ןוא רעגָאלקנָא ענייז ןעגעק טדנעװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .טכַאדעג
 .ץֹּב רעטיּב טָאה ןוא םיאטח ערעייז ןופ רעטסייר ןעצנַאג םעד טלהייצעגפיוא
 רעּבָא םיאנק יד .הכולמ רעצנַאג רעד ןיא טשרעה סָאװ ,גנונעדרָאנוא יד טגָאלק

 .רעווש יד רַאפ רעּבָא ,דייר יד ןיא ןעלַאפעגנײרַא תהיא לעמוט ַא טימ ןענייז
 ,ןענלַאהעגנייַא ךיז ןעּבָאה יײז רַאנ ,ןעמונעג טינ ךָאנ ךיז יז ןעּבָאה ןעד
 ,טּפשמ ם'נופ עידעמָאק עכילרעכעל יד ףוס ן'זיּב ןעלעיּפש וצ ידכּב סנעטשרע
 טינ ךיז ןעלעװ יז יצ ,םינייד יד ןעבורּפוצסױא ידכּכ ,ךיוא ,סנעטייווצ ןוא
 ןעגעק סָאװ ,הנּכס רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,טייקגיטכערעג רעד ןופ ןעגָאזּבָא
 רעד זַא ,טרעלקרעד גיצעביז יד ןעּבָאה תמאּב ןוא ןענאטשעג זיא אפוג ייז
 .רַאטש וצ טיירג רעסעּב ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,גידלושמוא זיא רעטגָאלקעגנָא

 ןייז רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ רעדייא ,םענייאניא םהיא טימ ןעּב |
 ַא גנוכערּפשירפ רעד רעּביא ןעּביוהעגפיױא ןעּבָאה רעּבָא םיאנק יד .טיוט
 ,טיגיד יד ףױא סעּכ רעיײז ןעטלַאהעּב טינ ןעּבָאה ןוא יירשעג ןעגיד'ארומ
 ױזַא טינ רָאג סע טָאה ןעמ זַא ,ןהייטשרעפ טלָאװעג טינ ןעּבָאה ענעי לייוו
  ןענייז טצעלוצ ,ןיד.קסּפ םעד תושר רעייז ןיא ןעּבעגוצרעּביא טניימעג טסנרע
 םהיא ןעּבָאה ,ן'הירכז ףױא ןעלַאפעגנַא רע'מינפ:תוזע עטסערג יד ןופ ייווצ
 טכַאמעג קווח םהיא ןופ ךָאנ ןעּבָאה ןוא שדקמה-תיּב ןעטימ ןיא ןעכַאטשרעד
 .ערפשיירפ יד ידכּב ,םיטש רעזנוא ךיוא וטסןה טָא .ַאנ, :רעטרעװ יד טימ
 .עגּבָארַא סהיא ייז ןעּבַאה ךַאנרעד "!טייקגיטליג רהעמ ךָאנ ןעּבָאה לָאז גנוכ
 ,םהיא רעטנוא ןעוופעג ךיז טָאה סָאװ ,ּבורג ןיא שדקמה:תיּב ןופ ןעפרָאװ

 .סױרַא ןעדרעװש ערעי ןופ ּפעלק טימ ייז ןעּבָאה רעּבָא םינייד יד
 יז טלָאװעג טי: ייז ןעּבָאה רַאפרעד רָאנ ןוא ,שדקמה-תיּב ןופ ןעּבירטעג
 םוטעמוא ןוא טדָאטש ן'רעּביא ןהייגרעדנַאנופ ךיז יעלָאז ייז ידכּב ,ןע'גרה
 | .קלָאפ ןופ גנוטכענקרעפ רעד ןעגעװ הרושּב יד ןעטײרּפשרעפ
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 סָאװ ,הטרח ןעמוקעּב וצ ןעּבױהעגנָא םימודא יד ןעּבָאה רעּבָא טציא 5

 יז ןענייז ןעשינעהעשעג עכלעזַא םורָאװ ;רעהַא ןעפור טזָאלעג ךיז ןעּבָאה

 רענײא יז וצ ןעמוקעג דיהרעליטש ךָאנ זיא םעד ץוח .רעדיוװרעד ןעװעג

 תולווע ןַא רַאפ סָאװ ,ייז טלעטשעגרָאפ ןוא ןעּבילקעגפיונוצ יז טָאה ,םיאנק יד ןופ

 .רעד ;ןעפורעג יז ןעּבָאה סָאװ ,יד טימ אתורבחּב ןָאטעגּבָא ןיוש ןעּבָאה ייז

 יד ,ײז .טדָאטש ןוֿפ בצמ םעד טרעדלישעג ךילטייד ייז רע טָאה ךָאנ

 ,טגָאזעג רעטײװ רע טָאה ,רהעװעג יד רַאפ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ,םימודא

 :רעּביא טש'רמולּכ ןעליו םילודג םינהּכ יד זַא ,טנעכערעג ןעּבַאה ייז תמחמ

 סינ וײװעּב ןייק וצרעד ןעּבָאה ייז רָאנ ,רעמיור יד טדָאטשטּפױה יד ןעּבעג

 'עי יד ןופ רעצישעּב ןופ לָאר יד ןעלעיּפש ױזַא טזומעג ןעּבָאה יוא ןענופעג

 ןוא ,הדיגּב רעד ןעגעװ ?שעמ-עּכָאב יד טכַארטעגסױא ןעּבָאה סָאװ ,עגינ

 ןעּבָאה הליחּתכל ךיילג .ןענַאריט ןוא םיאנוש יװ ,ףיוא ךיז ייז ןערהיפ טציא

 ןיוש ןעּבָאה ייז יװ תויה רָאנ ;ןעזָאלרעד טּפרַאדעּב טינ סָאד ,םימודא יד ,ייז ;

 .סקלָאפ ערעייז ןופ גנּודרָאמרע רעד ןיא דלוש יד ןעדָאלעגפױרַא ךיז ףיוא

 ףוס ַא ןעכַאמ וצ ךיז ייּב ןעסילשעּב תוחפה לכל יז ןעלָאז רעּבירעד ,רעדירּב

 ,םעד ּבעילוצ ןעציז ָאד ןעּביײלּב טינ ןֹוא ,םיאוק יד ןופ סנעכערּברעפ .יד וצ

 'רעפ ןיא ןײירַא ןעפרַאװ סָאװ ,ענעי ןופ טכַאמ יד ןעקרַאטשרעּפ וצ ידכּב

 ךָאנ ןעגיײז םימודא יד ןופ עגינייא בוא .דנאלרעטָאפ ןעגייא רעייז ןעּברַאד

 ןוא ןרעױט יד ןעסָאלשרעּפ ייז רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,רעּבירעד סעּכ יא ץלַא

 .לוש יד זַא ,ןייז הדומ ךָאד ייז ןעזומ זיא ,טדָאטש ןיא יז טוַאלעגנײרַא טינ

 .עג ןעּבעל ןייז ךָאד טָאה ןנח םורָאװ' ;ףַארטש רעייז ןעטילעג יעּבַאה עגיד

 *עג טעליקעגסיא קלָאפ עצנַאג סָאד טעמּכ זיא טכַאנ ןייא ןיא ןוא ןעזָאל

 רע יװ ,סָאד זיא ןעשנעמ ענעגײא ,ס'מיאנק יד ,ערעייז ןופ ךס צ ,ןירָאװ

 הדומ ךיז רע זומ טייז רעדנַא רעד ןופ .אחינ טינ ןיטולחל ,טקרעמעּב טָאה

 עלַא רעּבירַא טגייטש ,ןעפורעג יז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ?ירזכַא יד זַא ,ןייז

 וצ ןעּבָאה ײז ןעמעװ ,יד רַאפ וליפא טינ ךיז ןעמעש יז זַא יױזַא ,?עסַאמ

 יד רַאפ ןהייגעּב וצ הזעה יד ןעּבָאה יז םורָאװ .גנוטער רעייז ןעקנַאדרעפ

 טהייטשרעפ'ס ןוא ,הלבנ.ישעמ עטטערג יד סירבח-סעדנוּב ערעייז ןופ ןעגיוא

 זַא דלַאּב יװ ,םימודא יד ףיוא ןעגיל טּבײלּב רַאפרעד תוירחא יד זַא ,ךיז

 .ץכעוט רעייז ןופ ּבָא טינ ךיז טגָאז ןוא םיאנק יד טינ טױעטש יײז ןופ רענייק

 רַאּפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה הדיגּב רעד ןעגעװ השעמ עצנַאג יד יװ תויה ןוא

 ,ןעמוק דלַאּב ןעלָאז רעמיור יד זַא ,ךיז ןעטכיר טינ ןָאק ןעמ ןוא ,ןעגיל ַא

 רעװש רָאנ רהיא ןָאק ןעמ סָאװ ,טכַאמ ַא ןופ טצישעג זיא טדָאטש יד ןוא

 וצ ןעכז ןוא םיה ַא קירוצ ןערהעקמֹוא ךיז ייז ןעלָאז רעּבירעד -- ןעמוקייּב

 ענעי טימ תופּתושּב ןָאטעגּבָא ןעּבָאה יז סָאװ ,סטכעלש סָאד ןעטכיררעפ

 ןייק יז ןעלעו אּבהל ףיוא סָאװ םעדכרוד ןעצײרנַא רעייז ףיוא ןוא םילוונמ

 .ןַעּבָאה טינ ייז טימ אשמו:עגמ םוש



 תומחלמ עשידיא יד

 ,לעטיּפאק רעטסקעז
 ןופ קשח םעד ןייַא טלַאה סוניספסא--םיאנק יד ןופ טפַאשרעה:סנעקערש יד

 ,לַאפנָא ןַא ןעכאמ וצ ןעטאדלָאס ענייז

 יעּבָאה ןוא טרעהעגוצ ךיז םימודא יד ןעּבָאה תונעט עגיזָאד יד וצ 1
 2000 ךרע ןַא ,הסיפּת ןיא ןעסעזעג ןענייז סָאװ ,רעגריּב יד טיירפעּב טשרעוצ

 ,ןע'נועמש וצ קעװַא ןענייז ןוא טדָאטש יד טזָאלרעּפ ףּכיּת ןעּבָאה סָאװ ,ןַאמ
 ןעּבָאה ךָאנרעד .דייר יד ןייז ןעטנוא רעטייװ ךָאנ טעװ םהיא ןעגעװ סָאװ

 ,םיהַא קעװַא ןענייז ןוא םילשורי ןעזָאלרעּפ םימודא יד |

 ס;;ד .םידדצ עדייּב רַאפ טכירעגמוא ןעמוקעג זיא ןהײגקעװַא רעייז
 טָאה ,ןעטיּבעגמוא ךיז טָאה גנוניימ רעייז זַא ,טסואוועג טינ טָאה סָאװ ,קלָאֿפ
 זַא ,טנעכערעג טָאה סע תמחמ ,טומ טכַאמעג רעדיװ ךיז טייצ רעצרוק ַא ףיוא
 ,טײז רעדנַא רעד ןופ .דנייפ ענייז ןופ ןערָאװעג רוטּפ ןעצנַאגניא זיא סע
 .עג ךיז ןעּבָאה ייז לײװ ,רעגיד'תווע רהעמ ךָאנ ןערָאװעג םיאנק יד ןענײז
 רָאנ ,םירבח-סעדנוּב ןופ ןעזָאלרעפ ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא טינ טלהיפ
 ןענייז הלבנ.ישעמ ערעייז ןעמעװ ,ןעשנעמ ןופ ןערָאװעג רוטּפ ןעטלָאװ ייז יו
 .ןירעד ןערעטש ייז טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג טינ ןיטולחל
 רעד טימ רָאנ ,טָאהעג טינ טלַאהּבָא םוש ןייק תועשר רעייז טָאה רעטציא
 ןעגעלפ רעכיג ךָאנ ןוא רענעלּפ טלעטשעגפיונוצ ייז ןעּבָאה ץילּב ַא ןופ טייקכיג
 טדנעװעג ןעװעג טײקגיטשרָאדטולּב רעייז זיא רקיע רעד .ייז ןערהיפסיוא יז
 .רעפ וצ טכװעג יז ןעּבָאה עטצעל יד :רענעמ עלעדייא ןוא עגיטומ ןעגעק
 ןעטלַאהעג ןעּכָאה יז םורָאװ ;ארומ תמחמ עטשרע יד ,האנק תמחמ ןעּברַאד
 געװ ןופ טמַארעגּבָא ןייז ןעלעװ סע תעשּב ,ןַאד טשרע טרעכיזעּב רַאפ ךיז
 ,רעגריּב עכייהסולפנייַא עלַא

 ,ןוירוג  רעסיוועג ַא ןערָאװעג טכַארּבעגמוא ךיוא זיא ,ערעדגַא ךס ַא ץוח
 סרעדנוזעּב ןעװעג זיא סָאװ ,סוחי ןעכיוה ַא ןופ ןַאמ רענעהעזעגנָא ןַא רהייז
 ןייק ןעדיא ןעשיװצ ןעװעג טינ זיא סע ןוא ,טפַאשרעהסקלָאפ רעד ןָאטעגוצ
 .עג טָאה םהיא .טײקגיגנײהּבָאמוא וצ ןעּבערטש םוצ עגונּב םהיא וצ ןעכוילג
 .רַאהנעּפָא ןייז :תולעמ עטנעכייצעגסיוא ענייז ןופ ענייא ןעלַאפ םוצ טכַארּב
 יעג ךיז טָאה סָאװ ,ַאערעּפ ןופ רגינ וליּפַא ,רהעמ ךָאנ .ןעדייר ןיא טייקגיצ
 לוצינ טינ ךיוא זיא ,(1 רעמיור יד ןעגעק ףמַאק ןיא טנעכייצעגסיוא ױזַא טַאה
 םהיא טָאה ןעמ תעשּב .םיאנק יד ןופ דנעה עשירעדרעמ יד ןופ ןערָאװעג
 ףיוא ןעזיװעגנָא ןוא לוק ץפיוא ןעירשעג רע טָאה ,טדָאטש ץ'רעּביא טּפעלשעג
 טָאה ןעמ תעשּב .המחלמ רעד ןיא ןעמוקעּב טָאה רע סָאװ ,ןעדנואו ענייז
 ,םינּפ לא םינּפ טוט םעד ןהעזעג טָאה רע ןוא ,רעיוט ןופ טרהיפעגסורַא םהיא
 ,לארשי.רבק וצ ןעמוק ןעזָאל תֹוחּפה לכל םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג רע טָאה
 .יגרעפ יז זַא ,סעקנושַארטס טימ טרעלקרעד םהיא ןעבָאה םינוילּת ענייז רָאנ
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 ןעּברַאטש ן'תעשּב .קיאטש ֹזַא טגנַאלרעּפ רע סָאװ ,דרע יד טינ םהיא ןענ
 .יױר יד ןופ המקנ יד יז ףיוא ןעמוק לָאז סע זַא ,ןעטלָאשרעּפ ייז רגינ טָאה-
 ײז זַא ,ןעשנואװעג םעד ץוח יײז טָאה ןוא ,גירק ןוא רעגנוה ,טסעּפ ,רעמ

 טָאג טָאה ץלַא סָאד .דרעװש סנרעדנַא םעד ךרוד רענייא ןעמוקמוא ןעלָאז
 יִעֹּב טייקגיטכערעג ןייז ןעזיװעּב טָאה רע ןוא םיעשר יד ףיֹוא ןעוװעג םייקמ

 ןוא ,ייז ןעשיוצ תקולחמ ַא ןעמוקעגסױרַא זיא דלַאּב סָאװ ,םעדכרוד סרעדנוז |
 ,טייקדליוו רעייז גיטייזנעגעג ןעכוזרעפ טנָאקעג ןעּבָאה יז

 צגֹונּב הגאד עכילטיא יז ןופ ןעמונעגּבָא טוט ס'רגינ טָאה סנעגירעּביא
 ילג טינ רעניײק ןיוש זיא קלָאפ ןעשיװצ םורָאװ ,ןעלַאפ םענעגייא רעייז ֹוצ
 סיפע טכװעגסיוא ןעּבָאה טינ ןעמ לָאז גנוטיוט ןייז ּבעילוצ סָאװ ,רהעמ ןעוו
 טלעטשעגנעגעקטנַא גיטומ ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעגריּב יד ןופ ענעי .דיירסיוא ןַא
 טָאה ןעמ ּבױא ןוא .ט'רטפ'עג טַאהעג גנַאל ןיוש ןעמ טָאה ,םיאנק יד ןעגעק
 ןעמ טָאה ,סעקינ'מולש.יפדור יד ןֹוא עגיהור יד ךיוא ןעמַארּבָא טלָאװעג טציא
 ןערהיפ טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב עכלעזַא ןעטכַארטסױא טזומעג
 .עגוצ טינ ללכּב ויא סָאװ ,ןעכלעזַא ןעװעג דשוח ןעמ טָאה ױזַא .קעווצ םוצ
 ךיז טָאה סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ,גידרעּפָאה זיא רע זַא ,ןירעד ,ייז וצ ןענַאטש
 רע זַא ,ןירעד -- ,ןײזטסּואװעּבטסּבלעז ןעסיװעג ַא טימ ייז וצ טרעטנעהענרעד
 רע זַא ,ןירעד ,טגלָאפעג ץלַא ןיא ייז טָאװ סָאװ ,ןעכלעזַא ןוא ,ייז טכַארעפ
 סנעכערּברעפ עטסדנעטײדעּבמוא יד רַאפ יװ ,עטסערג יד רַאפ .דנֹוּבַא זיא
 טרעהעג טָאה סע רעװ רָאנ ןוא ;טױט רעד :ףָארטש ןײא רָאנ ןעװעג זיא
 ,סוחי ןעגירעדינ ַא ןופ ןעוועג זיא רע רעדָא ,ןעטכישסקלָאפ עטסגירעדינ יד וצ
 םהיא טעװ ןעמ זַא ,ןעטכיר ךיז טנָאקעג טָאה ,םירָא ןעװעג זיא רע רעדָא
 ,ןעניושרעפ

 ןעשיווצ תקולחמ יד ןעטלַאדעג ןעּבָאה רעמיור יד ןופ רערהיפסגירק עלַא 2
 .עגמוא טלָאװעג רעּבירעד ןעּבָאװ ןוא ,קילג ןעטכירעגמוא ןַא רַצפ דנייפ יד
 הצ ךיא יײז ןענייז ןיז םעד ןיא .טדָאטש רעד ןעגעק ןעטערטסױרַא טמַאז
 ךיא םהיא רַאפ זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה יז לייװ ,ן'סוניסּפסַא ֹוצ ןענַאטשעג
 ,טע'נעטעג יײז ןעּבָאה יױזַא ,התגשה עכילטעג יד .ןענואועג טציא גנידצלַא
 רעייז ןעהיצסױורַא דנייפ יד טזָאל יז סָאװ םעדכרוד ,ייז רַאּפ ןעטיירטש טעװ
 ןעלעװ ןעדיא יד םורָאװ ,ןוט ךיג ףרַאדעּב ןעמ רָאנ ;דנַאנַא ןעגעק דרעוװש
 .עװ ןעסערעד טעװ ייֵז ליײװ ,ךיז ןעשיװצ ןעכַאמ םולש רעדיװ דלַאּב אמתסמ
 טָאה סוניטּפסַא רעּבָא ,הטרח ןעמוקעּב ןעלעו ייז רעדָא ,גירקרעגריּב רעד ןער
 ףרַאדעּב ןעמ יװַא יװ ,טוג סרעדנוזעּב טינ ןהייטשרעפ ייז זַא ,טרעפטנעעג
 ףיױא גידנעקוק טינ ,טציא לָאז ןעמ זַא ,ןעליװ ייז ּביֹוא ,ןהייגעּב טציא ךיז
 ,טכַאלש רעייז ,רעטַאעט ןיא יװ ,ןעלעטשסױרַא ,ןירעד טקעטש סָאװ ,הנּכס רעד
 טײקמַאזקרעמפיױא רעייז ןעדנעװ וצ טָאטשנָא ,טייקכילטקישעג ןוא גנונעדרָא
 ןעלָאז ײז ּבױא םורָאװ .תונּכס ןהָא יא ךילצונ יא ךיילגוצ זיא סָאװ ,ףיורעד
 יהיפסוא יײז ןעלעװ טלָאמעד ,טדָאטש רעד ןעגעק ןעטערטסױרַא טציא דלַאּב
 ךעלעװ ןוא ךיז ןעשיװצ ןעכַאמ םולש ןעלעװ דנייפ יד זַא ,סָאד דָארג ןער
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 ּביוא רעּבָא .רעמיור יד ןעגעק טּפַארק ענעכָארּבעגנייַא טינ ךָאנ רעייז ןעדנעוו
 ַא ץלַא טימ ןוט וצ ןעּבָאה רעטעּפש ייז ןעלעװ ,ןעטרַאװּבָא ךָאנ ןעלעװ ייז
 ךס ַא .ייז טגיליטרעפ תקולחמ עטסגינייװעניא יד תמחמ ,דנייפ להָאצ ערענעלק
 יד ןעּבעג ליװ סָאװ ,טָאג זיא ,סוניסּפסָא ,רע רעדייא ,רערהיפנָא רערעסטעּב ַא
 ןוא דצ ןייז ןופ גנוגנײרטשנַא ןהָא לייח ןעשימיור ם'נופ דנעה יד ןיא ןעדיא
 ןעמוק דנייפ יד סָאװ טייצ רעד ןיא .תונּכס ןהָא ןוחצנ ַא םהיא ןעפַאשרעפ
 .ריּב ַא ןופ ,הרצ רעטסגרע רעד ןופ ןעדייל ןוא דנַאה רענעגייא רעייז ךרוד םוא
 . ,תומוחמ עגיזָאד יד ןעקוקוצ גיהור רעסעּב ,רעמיור יד ,ייז ןעליוו ,גירקרעג
 טױט םעד ןעכוז סָאו ,ןעשנעמ טימ ףמַאק ןיא ןעזָאלוצנײרַא ךיז טדַאטשנָא
 ןוחצנ ַא זַא ,טלַאה עצימע ּביוא .דנַאנַא ןעגעק ,עגושמ יו ,ןעוועדליו .ןוא
 סע זַא ןעגרעל ןעזָאל ךיז רע לָאז ,גנוטיידעּב ןייק טינ טָאה ףמַאקַַא ןהָא
 םעד ןעבורּפוצסױא רעדייא ,הור ןיא קעוװצ םוצ ןעכיירגרעד וצ רעכילצינ זיא
 ױזַא תֹוחְּפה לכל םורָאװ .הנּכסַא טקעטש ןירעד סָאװ ,ןעפָאװ יד ןופ קילג
 טָאה ןעמ ּבױא ,סע טגניירּב ,םישעמ עשירעגירק עדנעצנעלג יװ ,דובּכ לעיפ
 סָאװ ,טייצ רעּבלעזרעד ןיא .טּפַאשגולק ןוא גנושרעהעּבטסבלעז ךרוד גלָאפרע
 ןופ ןעהורסיוא ךיז לייח רעשימיור רעד טעװ ,ןעכַאװשּבָא ךיז ןעלעו דנייפ יד
 ךָאנ זיא ,םעד ץוח .ןעסקַאװ טעװ טּפַארק ןייז ןֹוא ,ןעטײּברַא עגידנעטש ענייז

 ןענייז ןעדיא יד םורָאװ .ןוחצנ ןעדנעצנעלג ַא ףיוא ןענעכער וצ טייצ ןייק טינ
 ץטימ טינ ןוא לַאירעטַאמ:סגירק ןעטיירגוצ ץטימ טינ ןעמונרעפ טינ טציא ךָאד
 טינ ךָאד סע זיא ןכּב ןוא ,רעטילימ.ספליה ןעּביײלק ןוא ןעגנוגיטסעפעּב ןעיֹוּב

 ףעדָאש ןעגניײרּב סע טעװ ,גירק םעד ןעגײלּבָא לָאז ןעמ ּבױא זַא ,ךילגעמ
 ןוא גירקרעגריּב ם'נופ ןהייטשוצסיוא ךילגעט טציא ןעּבָאה רענגעג יד ,אּברדא
 ןענָאק רעמױר יד רעדייא ,סרעגרע ךס ַא תקולחמ רעטסגינייוועניא רעד ןופ
 ,טיײקרעכיז רעײז טכַא ןיא גידנעמענ ןיוש .ןעלַאפנָא ערעייז ךרוד ןוטנָא ייז
 .רעפ וצ ןיילַא ךיז העדּב ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד הור.וצ ןעזָאל ןעמ ףרַאדעּב
 ןוחצנ ןופ םהור םעד ןרענעלקרעפ טינ ךיוא ןעמ ףרַאדעּב םעד ץוח .ןעגיליט

 .ירעצ גינייועניא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ףיוא ןעלַאפנָא טעװ ןעמ סָאװ ,םעדכרוד
 יד ןעפרַאװרָאפ טנָאקעג גיטכיר ץנַאג ןעמ טלָאװ לֵאּפ םעד ןיא םורָאװ .ןעס -

 רעד רָאנ ,אפוג ךיז טינ ןוחצנ רעיײז ןעקנַאדרעּפ וצ ןעּבָאה יז זַא ,רעמיור
 ,דנייפ יד ןופ תקולחמ

 ןוא ,רעטרעװ עגיזָאד יד וצ ןעװעג םיּכסמ ןעּבָאה ןעריציפָא עלַא 3

 .עגסיוארָאפ טָאה סוניסּפסַא רָאלק יװ ,ןעזיװעגסיוא ךיז טָאה ןעכיג ןיא רָאג

 ַאלטנַא ךס ַא רעמיור יד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט רַאפ גָאט םורָאװ .ןהעז
 ,תמא .םיאנק יד ןופ דנעה יד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ ,ענעפ

 ןעּבַאה םיאנק יד לייװ ,ןעמוקעגנָא גנירג טינ יז זיא ןעפױלטנַא רעד

 טכַארּבעגמוא ןעּבָאה סָאװ' ,סרעטכעװ טימ ןעגנַאגסױא עלַא ןעמונרעפ
 ןַא ויא רע זַא ןעװעג דשוח זיא סע יװ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעכילטיא

 .,טזָאלעגכרוד ןעמ טָאה םעד ,דלעג ןעּבעגעג טָאה סע רעװ רָאנ ,רעפיולרעּביא

 סע ויא יֹזַא .דנוּבַא ןעװעג ויא רעד ,ןָאטעג טינ סָאד טָאה סע רעװ ןוא
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 טייצ רעד ןיא ,ןערָאװעג טע'גרה'רעד ןענייז טייל עמירָא יד רָאנ זַא ,ןעמוקעג

 ןענייז רעּבָא דלַאּב .ןעפיולטנַא רעייז טפיוקעגסיוא ךיז ןעּבָאה עכייר יד סָאװ

 ןעּבָאה סָאװ ,ךס ַא זַא ױזַא ,םיגורה סנעפיוה ןעגעו יד ףיוא םוטעמוא ןעגעלעג

 ןעמוקמוא טלָאװעג רעסעב ןעּבָאה ,ןעפױלטנַא ךרוד ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז

 ךיז טָאה ,הרובק וצ ןעמוק וצ גנונעּפָאה רעד ךרוד לייו ,אפוג טדָאטש ןיא
 .ךילקערש רעגינייװ רַאּפ ןעזיועגסיוא טדַאטשנערַאּבעג רעד ןיא טױט רעד

 יז זַא ,טײװ ױזַא קעװַא טייקכילשנעממוא רעייז ןיא ןענייז רעּבָא םיאנק יד

 יד טינ ןוא טדָאטש ןיא ענעלַאפעג יד טינ הרובק ןייק ןענוגרעפ טינ- ןעּבָאה

 ןעליופ םיגורה יד טזָאלעג ןעּבָאה יײז רָאנ ;ןעגעװ יד ףיוא עטע'גרה'רעד

 טשיג.וצ ןעכַאמ וצ ןערָאװשרעּפ טַאהעג ךיז ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,ןוז ן'פיוא

 ערעיײז וצ ןוא רוטַאנ יד ךיוא דנַאלרעטָאפ ןופ ןעצעזעג יד טימ םענייאניא

 סָאװ רעד .םשה לוליח ַא ןייז וצ ףיסומ ךָאנ ןעשנעמ ןעגעק סנעכערּברעפ

 ןַא יװ ,טױט טימ ןערָאװעג טּפָארטשעּב זיִא ,רבח ַא םענייז ןעװעג רּבקמ טָאה

 רעװ ,רעכילטיא הָרובְק ןהָא ןײלַא ןעּביײלּב טזומעג טָאה סע ןוא ,רעפיולרעּביא

 .ןרעדנַא ןַא ןעּפַאשרעפ טלָאװעג סָאד טָאה סע

 קילגמוא ןופ געט ענעי ןיא זיא ןעלהיפעג ערעסעּב יד ןופ רענייק ,רוצקּב

 .תונמחר ןופ להיפעג רעד יװ ,טכַאמעג טשינ.וצ ןיטולחל ױזַא ןעװעג טינ

 וױלּב טנעידעג טציא טָאה ,תונמחר ןעקעוװרעד טפרַאדעּב טָאה'ס סָאװ ,סָאד

 רעייז זיא עגידעּבעל יד ןופ .םיעשר יד סעּכ ןיא ןעגנײרּבוצנײרַא ידכּב ,וצרעד

 יד ףיוא קירוצ רעדיװ -- עטױט יד ןופ ,עטע'גרה'רעד יד ףיוא רעּבירַא סעּכ
 ךָאנ עגַאל רעלופסנעקערש רועיש ַא ןהָא רעד ייּב זיא סע רעװ ,עגידעּבעל

 ײז לײװ ,ענעמוקעגמוא יד ךילקילג רַאּפ ןעטלַאהעג טָאה ,ןעּבעל ןעּבילּבעג

 ,הסיפּת ןיא םייונע ןהייטשסיוא טזומעג טָאה סָאװ רעד ןוא ,הור ןענופעג ןעּבָאה

 סָאװ ,יד וליפַא ךילקילג רַאפ ןעטלַאהעג תורצ ענייז טימ ךיילגרעפ ןיא טָאה

 .עג םילוּונמ יד ןעּבָאה טכער עכילשנעמ עלַא ,הרובק וצ ןעמוקעג טינ ןענייז

 ןופ דייר יד ,טכַאמעג קזוח יז ןעּבָאה עכילטעג יד ןופ .סיפ יד טימ ןעטָארט

 ןעכַאז ךס ַא םורָאװ .ײרעדױלּפ עשלַאפ ַא יװ ,טכַאלעגסיוא יז ןעּבָאה םיאיבנ יד
 םעדכרוד ןוא ,תועשר ןוא טייקסטוג ןעגעװ טגָאזעגסיױארָאפ םיאיבנ יד ןעּבאה

 זַא ,וצרעד טכַארּבעג ךיוא יז ןעּבָאה ,טקוקעג טינ ףיורעד ןעּבָאה םיאנק יד סָאװ
 דנַאלרעטָאפ רעייז ןופ גנַאגרעטנוא םוצ עגונפ רעהעז ענעי ןופ תֹואּובנ יד

 .ןערָאװעג םיוקמ עקַאט ןענייז

 ,רענעמ עטרעטסײגעּב.טָאג ןופ תורמימ עטלַא ןעוועג' ןענייז סע םורָאװ
 רעד ןוא ,דנייפ ןופ דנעה יד ןיא ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא טעװ טדָאטש יד ןַא

 ,טלָאמעד ןערעװ טנערּברעפ ,המחלמ רעד ןופ גהנמ ץטיול ,טעװ םישדק ישדק

 ןעלעוו רעגריּב יד ןופ דנעה יד ןוא ,המוהמַא ןעכערבסױא טעװ סע תעשּב
 ,ןעגָאז טינ ןַאק ןעמ םגה .טָאג וצ גילייהעג זיא סָאװ ,טרָא םעד ןייז אמטמ
 .ןופ ,תואובנ עגיזָאד יד ןיא טּבױלגעג טינ ןעצנַאגניא ןעּבָאה םיאנק יד זַא

 ןערעװ םיוקמ ןעלָאז ייז זַא ,ןעפלָאהעגטימ ךָאד ייז ןעּבָאה ןעגעווטסעד
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 - ,לעטיּפאק רעטעּביז
 טמענ סוניסּפסַא -- .הדצמ ןופ .הביבס רעד ןיא תוחיצר -- ,עינאריט ס'ננחוי

 : הרדג ןייֵא

 -ַאה רימ יװ ,טָאה סָאװ ,ןנחוי וצ ןערהעקמוא טציא ךיז ןעזומ רימ 1
 .ןַאריטַא רַאפ ןעלעטשוצסױרַא ךיז קשח םענדָאמ ַא טַאהעג ,טנָאמרעד ןיוש ןעּב
 ןהייטש לָאז רע ,דובּכ ןייז רַאפ גירעדינ זיא סע זַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע
 .נעגעלעג ענעדיישרעפ ייּב רע טָאה רעּבירעד ןוא ,םירבח ענייז טימ ךיילג
 .עמַאּפ ױזַא ךיז טָאה ןוא עטסגרע יד ןופ עכילטע ךיז וצ ןעגיוצעגוצ ןעטייה
 ףיז גידנעטש טָאה רע יװ תויה ,ײטרַאּפ ןייז ןופ גיגנײהּבָאנוא טכַאמעג ךיל
 ענעגיא ענייז ןוא ,ערעדנַא יד ןופ ןעסולשעּב יד ןעגלָאפ וצ ןופ טגָאזעגּבָא
 "ףהעמ ןיֹוש זיא רעּבירעד ,לשומ ַא ןופ ןָאט ַא טימ ןעלעטשסורַא רע טגעלפ
 ךןעּבָאה עכילטע .טפאשרעהניילַא ךָאנ טּבערטש רע זַא ןעװעג טינ קפס ןייק
 . :םורָאװ--טייקנעּבעגרעּביא תמחמ ערעדנַא ,ארומ סיוא םהלא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז |

 תואמר ךרוד רעגניײהנָא ךיז ןעפַאשרעפ וצ ןענַאטשרעּפ טפַאהרעטסײמ טָאה רע
 רַאפ ןעטלַאהעג סע ןעּבָאה ייז לײװ ,רַאפרעד ךיוא ערעדנַא -- ,ײרערַאנּבָא ןוא
 רַאפ תוירחַא יד זַא ,ןעגעװ טייקרעכיז רענעגייא רעייז ּבעילוצ גיסעמקעווצ
 רעדייא ,םענלעצנייא ןייא ןופ ןערעװ ןעגַארטעג לָאז הלבנ.ישעמ עגירעהַאזיּב יד
 טָאה רע סָאװ ,טײהנעסָאלשטנע ןייז םהיא טָאה םעד ץוח .ןעשנעמ ךס ַא ןופ
 ךס ַא ךָאנ טפַאשרעפ ,רענעלּפ ןערעלקמורַא ןיא ייס ןוט ןיא ייס ןעזיועגסױרַא
 ,רענגעג להָאצ עגונעג ַא ןעּבילּבעג ךָאנ ןענייז ןעגעווטסעדנופ .םירבח עיינ
 יז לייװ ,האנק ךרוד ןערהיפ טזָאלעג ךיז ייז ןעּבָאה לייט ןרענעלק םוצ סָאװ
 .הלשממ רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג וצ דנעקירדעּב רַאפ ןעטלַאהעג סע ןעּבָאה
 רעטסערג רעד ,יײז טימ ךיילג ןעוועג רעהַא זיּב זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַאזַא ןופ
 ללכּב ןעּבָאה ייז ליװ ,רַאפרעד םהיא ןופ טדנעװעגּבָא ךיז טָאה רעּבָא בור
 יי ,ןעשנעמ םענלעצנייא ןַא ןופ טפַאשרעה יד ןעגָארטרעּבירַא טלָאװעג טינ

 ןיא הלשממ יד ןעּפַאחנײרַא רָאנ טעװ רע דלַאּביװ זַא ,ןהעזעגסױארָאֿפ ןעּבָאה !
 ןוא ,ןעפרַאװּבָארַא ןענָאק טינ גנירג ױזַא ןיױש םהיא ןעמ טעװ ,דנעה ענייז
 ןענעיד טינ רהעמ ךיז ןעלעטשנעגעקטנַא רעגידרעהירפ !רעייז טעװ טלָאמעד זַא
 ,רעגניירטש סָאװ ייז טימ ךיז ןהייגעּב ֹוצ ,דיירסיוא ןַא רַאפ

 - .סיוא רעסעּב ,ךיז ייּב ןעסָאלשעּב טסעפ טַאהעג ייז ןעּבָאה רעּבירעד
 .ַאלקשרעּפ ךיז ןעזָאל וצ רעדייא ,םהיא ןעגעק ףמַאק ןיא גגידצלַא ןהייטשוצ
 ײז ןעּבָאה םימעט עגיזָאד יד רעּביא .טכענק יד יװ ױזַא ,ןעמוקמוא .ןוא ןעפ
 ענייז רעּביא טגיטלעװעג ,טייז ןייז ןופ ,טָאה סָאװ ,ןנחֹוי ןופ טלײטעגּבָא ךיז
 ןעגעק סרעטכעװ טלעטשעגסױרַא ייז ןעּבָאה םוטעמוא .גינעק ַא יװ ,רעגנײהנָא
 טגעלפ סָאד זַא ןוא ,טדנעװעגנָא טינ יז ןעּבָאה רהעװעג ןייק רָאנ ;דנַאנַא
 ץלַא רָאנ .ןעגעלשעג עניילק  ייּב ןעּבילּבעג סָאד זיא ,לָאמ ַא ןהעשעג ָאי
 .ףיז טָאה ײטרַאּפ עכילטיא ןוא ,קלָאפ ןעגעק טפמעקעג יז ןעּבָאה רעקרַאטש
 ,ּביור ןרעסערג ַא סָאװ םהיא .ןופ ןעמענוצּבָא טסיילפעג
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 טימ ,תורצ יילרעיירד טימ ןעװעג טּפָארטשעג טציא טדָאטש יד זיא יױזַא
 .סיוא קלָאפ םעד טָאה המחלמ יד ןוא ,ןעײטרַאּפ ןופ תקולחמ ןוא עינַאריט ,גירק
 .וק טומעג סע טָאה דמעמ ַאזַא יײּב .הרצ עטסנעלק ךרע יפל יד יװ ,טכודעג
 .עג ןעפָאלטנַא ןענייז םילשורי ןופ רענױאװנייַא יד ןופ ךס ַא זַא ,וצרעד ןעמ
 ץוש טכוװעג ןעּבָאה ןוא ,דנייפ יד וצ טײלסדנַאל ענעגייא ערעייז רַאּפ .ןערָאװ
 גנוטער ןייק יײז ןעּבַאה רעדירב-סקלַאפ ערעיײז דצמ תמחמ ,רעמיור יד ייּב
 ,ןהעזעג טינ ךיז רַאפ

 .רַאדרעפ םוצ גָאלּפ עטרעפ ַא ךָאנ ןעכַארּבעגסױא זיא סנעגירעּביא 2
 גנוטסעפ עקרַאטש ַא רהייז ןעגעלעג זיא םילשורי ןופ טייװ טינ .קלָאפ ןופ ןעּב
 .עּב בעילוצ טיוּבעגסױא יז ןעּבָאה םיכלמ עטלַא יד סָאװ ,הדצמ ןעמָאנ ן'טימ
 ךיוא ןוא רהַאפעג:סגירק ַא ןופ טייצ רעד ןיא תורצוא ערעייז טרָאד ןעטלַאה
 ךיז טָאה גנוטסעפ עגיזָאד יד .ןעגעװ טייקרעכיז רעכילנעזרעּפ רעייז ּבעילוצ
 טציא זיּב סָאװ ,(1רעירַאקיס ענעפורעגנָא ױזַא יד ןופ דנעה יד ןיא ןענופעג
 ןײרַא דנַאל ןיא טייװ ןעלַאּפנָא:ּבױר ןייק טכַאמעג טינ ארומ סיוא ייז ןעבָאה
 ידַכַּב זיולּב ,הביבס עטסטנעהָאנ יד ןעּבױרסױא טימ טנעגונעגעּב ךיז ןעּבַאה ןוא
 יָאװעג רהַאװעג ןענייז ייז זַא ,רעּבָא טציא .ןעלטימסנעּבעל ןעּכַאשרעפ וצ ךיז
 יד ןעשיװצ זַא ןוא ,טֹרָא ןופ טינ ךיז טרהיר לייח רעשימיור רעד זַא ,ןער
 ךיז יז ןעּבַאה ,ןע'תוקולחמ-ײטרַאּפ ןעכַארּבעגסױא ןענעז םילשורי ןופ ןעדיא
 .ןעיירעּבױר ערעייז רַאפ ןעמונעג רעטסיירד

 .נָא םוצ םהיא ןרעייפ ןעדיא יד סָאװ ,בוט-םוי ַא זיא סָאד -- ,חסּפ םוא
 טפַאשטכענק רעשיטּפיגע רעד ןופ ןערָאװעג טיירפעּב ןענייז ייז זַא ,ןעקנייד
 ,טכַאנייּב ייז ןענייז - ,םייה רעטלַא רעייז ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז ןעּבַאה ןוא
 טינ סָאד טָאה ,געװ ןיא ייז ךיז ןעלעטש טנַאקעג טָאה סָאװ ,רענייק זַא ױזַא
 ןעלַאפעגנָא ןוא שינעטלעהעּב רעייז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ,ןעקרעמעּב טנָאקעג
 לייט רעגיהייפסגירק רעד רעדייא ךָאנ .ידג-ןיע ןעמָאנ ץטימ ליטדעטש ַא ףיוא
 .יילקפיונוצ ןוא רהעוװעג יד רַאפ ןעמענ ךיז טנָאקעג טָאה רענױאװנייַא יד ןופ
 יד ;טדָאטש ןופ טגָאיעגסױרַא ןוא ןעּבירטעגרעדנַאנופ ייז ייז ןעּבָאה ,ךיז ןעּב
 םוצ קרַאטש גונעג ןעװעג טינ ןעניז סָאװ ,רעּבָא רעדניק יד ןוא רעּבייװ
 .עד .ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא ןענייז ,תושפנ 700 ךרע ןַא לכה ךס ,ןעפיוללנַא
 ןופ תוריּפ עגיטייצ עלַא ןעמונעגוצ ,רעזייה יד טּביױרעגסױא ןייר יז ןעּבָאה ףיור
 ףיא ,הדצמ ןייק טרהעקעגמוא קירוצ ּבױר רעיײז טימ ךיז ןעּבָאה ןוא דלעפ
 ןענייז סָאװ ,רעפרעד ץלַא ןיא טעוװעדליװעג ײז ןעּבַאה ןפוא ןעגיּבלעז םעד

 ןוא ,הביבס רעצנַאג רעד ןיא ךיוא ןוא ,גנוטסעפ רעייז ןעּבענ טנעהָאנ ןעגעלעג

 עלַא ןופ ליײװ ,ןערָאװעג רעסערג ץלַא עדנַאּב רעיײז זיא גָאט וצ גָאט ןופ
 ,רעגניײהנָא עיינ ץלַא ןעמוקעגוצ .ןענייז ןעטייז

 הור טשרעהעג טָאה טציא זיב ואו ,הדוהי ןופ ןעלייט ערעדנַא ןיא ךיוא
 רעטסלעדייא רעד ּבױא .סעדנַאבירעבױר ןעזיועּב ךיז ןעּבָאה ,טרּפ םעד ןיא

 ,3 ,13 ,} ךוּב ןעּבױא העז (4
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 עלַא ךא םהיא טימ ךיילנוצ קנַאױק ןערעװ ,קנַארק זיא רעּפרעק ןופ לייט

 ןוא ןץתוקוללחמ יד .ןעװעג ָאד ךיוא זיא שרעדנַא טינ ,םירביא עגירעביא

 טכַארּבעג ןעּבָאה ,טדָאטשטּפױה רעד ןיא טשרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,תומוהמ

  יעּבױר ערעיײז ןוטּבָא טנָאקעג ןעבָאה דנַאל ןיא רעכערּברעפ יד זַא ,וצרעד

 .רעפרעד יד טּבױרעגסױא ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ .דיײהרעטפַארטשעּבמוא ןעייר

 טרָאד ךיז ןעּבָאה ,רּבדמ רעד ןיא קעװַא ייז ןענייז ,טײלסדנַאל ערעייז ןופ

 ,ןענייז סָאװ ,ןעגגולײטָּא ןיא טגינייארעפ ךיז ןעּבָאה ,תועובש ךרוד ןעדנוּברעפ

 ע'טושּפ רעדייא ,רעקרַאטש רָאנ ,תולייח רעדייא ,ךײרלהָאצ רעגינייו ןעוועג ,תמא

 טגעלפ'ס .טדעטש ןוא רעמיטגילייה ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז ןוא ,סעדנַאּב-רעּבױר
 ןענייז יז סָאװ ,יד ןופ הלפמ ַא ןעמוקעּב ןעגעלפ יז זַא ,ןעפערט לָאמַא ךיוא
 ןיא רעּבָא רַאפרעד .גירק ןיא טפערט סָאד יװ ױֹזַא ,ייז ףיוא ןעלַאפעגנָא
 ,רענגעג יד ןופ המקנ רעד ןופ ןעטיהרעפ ךיז ייז ןעגעלפ רעטרע ערעדנַא
 טימ ןעפױלטנַא ףּכיּת רעּבױר ןופ רעגײטש ץטיול ןעגעלפ יז סָאװ םעדכרוד

 לָאז סָאװ ,הדוהי ןופ לייט ןייא ןייק ןעװעג טינ דלַאּב זיא ױזַא .ּביור רעייז

 ,טדָאטשטּפױה רעד ןופ ןעגרַאדרעפ ם'ניא ןעגױצעגנײרַא ןעװעג ןייז טינ

 .יולרעּביא ןופ טסואורעד ךיז סוניסּפסַא טָאה גנידצלַא סָאד ןעגעוו 3
 .רעד ןעגעלפ ןוא ןעגעװ עלַא טיהעג ןעּבָאה םידרומ יד םגה םורָאװ .רעפ

 זיא סע רעסָאװ רעּביא טרעטנעהענרעד ךיז טָאה סָאװ ,ןעכילטיא ןעכעטש

 .כרוד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,םעט

 .ָאלטנַא עגיזָאד יד .רעמיור יד וצ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז ןוא טע'בנג עג

 רעכיג סָאװ לָאז רע ,רערהיפסגירק ן'פיוא ןעקריװ וצ טהימעג ךיז ןעּבָאה ענעפ
 ןֹוא ,קלָאפ ןופ הטילּפה תיראש יד ןעװעטַאר ןוא טדָאטש רעד ףליה.וצ ןעמוק
 ןענייז לייט רעטסערג רעד זַא ,ןעזיװעב וצ טכוזעג םהיא יז ןעּבָאה ייּברעד

 זַא ןוא ,רעמיור יד וצ טײקנעּבעגרעּביא רעייז תמחמ ןערָאװעג טע'גרה'רעד
 ,םעט םענעגײא םעד רעּביא הנּכס ןיא ךיז ןעניפעג ,ךָאנ ןעּבעל סָאװ יד

 םינּפל ,ןעטָארטעגסױרַא עקַאט ,סוניסּפסַא ,רע זיא ייז וצ תונמחר סיוא
 ןעירפעּב וצ יז ידכּב רעּבָא ןתמא רעד ןּיא ,םילשורי ןרעגעלעּב וצ ידכב
 ערעדנַא יד ןעמעננייֵא ךָאנ טזומעג רע טָאה רעהירפַא רָאנ .גנורעגעלעפ ןופ

 ףיז רעטניה ןעּבָאה וצ טינ ידכב ,ןעּבילּבעג גירעביא ךָאנ ןענייז סָאװ ,טדעטש

 רעּבירעד .גנורעגעלעּב רעד ייּב ןערעטש טנָאקעג םהיא טָאה סָאװ ,ךַאז ןייק

 .טּפױה עטגיטסעפעּב טוג יד ,הרדג ןעגעק ןעטַארטעגסױרַא טשרעוצ רע זיא

 סעד רהיא ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא ןוא ,(ןדריה:רבע) ַאערעּפ ןופ טדָאטש

 | .רדא שדוח ןופ גָאט ןעטרעפ

 תמחמ לייט םוצ ןעּבָאה טדָאטש ןופ רענױאװנייַא עטסנעהעזעגנָא יד םורָאװ |
 הרדג ןיא -- ןעגעמרעפ רעייז רַאפ ארומ סיוא לייט םוצ ,םולש וצ הקושת רעייז

 ןעּבעגרעּביא ןעגעוו םיחולש םהיא וצ טקישעג -- רעגריּב עכייר ךס ַא ןעוװעג ןענייז
 טינ וליפא סָאד ןעּבָאה ,הדירמ רעד וצ הטונ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןוא .טדָאטש יד
 זיא סוניסּפסַא זַא ,טלָאמעד טשרע םעד ןעגעוו טסואוורעד ךיז ןעּבָאה ייז ,טקרעמעּב

 ןעלעװ יז זַא ,ןעפָאה טנָאקעג טינ ןעּבָאה אפוג ייז .טנעהַאנ רָאג ןענַאטשעג ןיוש
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 ןעװעג ןענייז רענגעג ערעַײז ליײװ סנעטשרע ,טדָאטש יד ןעטלַאהנייַא ןענַאק
 ןעהייטש רעמיור יד זַא ןהעזעג ןעּבַאה ייז לייװ סנעטייװצ ןוא ,ייז ןופ רהעמ
 רָאנ ןעפױלטנַא וצ ןעסָאלשעּב יז ןענָאה רעּבירעד .ןרעױט יד רַאפ טעמּכ
 ,גנוסיגרעפטולּב ַא ןהָא סָאד ןוט וצ ןייש טינ זיא סע זַא ,טנעכערעג ןעּכָאה יז
 טּפַאדעג יז ןעּבָאה ןכּב .עגידלוש יד ןופ ןעמענ המקנ ןעלעװ ייז רעדייא ןוא
 ןיא שנעמ רעטסערג רעד ןעװעג זיולּב טינ זיא סָאװ ,סוזעלָאד ןעסיוועג ַא
 ןעטלַאהעג ךיוא םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,גנולעטש ןוא סוחי ןייז תמחמ טדָאטש
 .כָאנ ןוא .טע'גרהעג םהיא ןעּבַאה ןוא ,עיצַאטוּפעד רעד ןופ רעוטפיוא ן'רָאפ
 ןענייז ,רעּפרעק ןעטיוט ןייז וצ סעּכ רעיײז טזָאלעגסױא ןעּבָאה ייז יװ םעד
 ,ןעפָאלטּנַא יז

 ןופ רענױאװניײַא יד ןעּבָאה ,ןעמוקעגנַא זיא לייח רעשימיור רעד זַא
 .טגוצ יז טָאה רע ןוא ,ןעיירשעגסנעדיירפ טימ ן'סוניסּפסַא טנעגעגעּב הרדג
 ןופ ןָאזנרַאג ַא יײז ייּב טלעטשענּבָא טָאה ןוא יז ןעצישעּב וצ טגָאז
 .ָאלטנַא יד דצמ ןעלַאפנָא ןופ ןעגידייטרעפ וצ ידכּב ,קלָאפסופ ןוא יירעטייר
 טיג ,ןעכַארּבעגניא טַאהעג ןײלַא ןיוש ייז ןעבָאה רעיומ.טדָאטש יד .ענעפ :

 היטנ רעייז ןעזייװעּב וצ ידכּב ,ייז ןופ ןרעדָאפ סָאד לָאז ןעמ זַא ,גידנעטרַאװ
 ןעכילטיא ךיז רַאפ טכַאמעג ךילגעממוא ןעּבַאה ייז סָאװ ,םעדכרוד םולש וצ
 ,דנַאטשרעדיװ

 טָאה ,הרדג ןופ קעװַא ןענייז סָאװ ,ענעפָאלטנַא יד ןעגַאױצכָאנ ידכּב 4
 ןוא ,סופוצ ןַאמ 3000 ןוא רעטײר 500 טימ ץ'סודיקַאלּפ טקישעג סֹוניסּפסַא
 ,הירסיק ןייק קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה לייז ןעגירעּביא ן'טימ אפוג רע

 סָאװ ,רעטייר יד ךיז רעטניה ןהעזרעד ןעבָאה ענעּפָאלטנַא יד תעשּב
 ,געלשעג וצ ןעמוקעג זיא סע רעדייא ךָאנ ,ייז ןעּבָאה ,טגָאיעגכָאנ ייז ןעּבָאה
 ײז ןעּבָאה טרָאד .םירּבנע תיּב ןעמָאנ ןטימ ףרָאד ַא ןיא טרַאּפשעגנײרַא ךיז
 םוצ טְנעּפָאװעּב ןעּבָאה ייז עכלעװ ,טײל עגנוי להָאצ עדנעטיידעּב ַא ןענופעג
 יז ןעּבָאה ךָאנרעד .דלַאװעגרעּביא לײט םוצ ,ןעליו ןעטוג רעייז טימ לייט
 ףעשנעמ סע'סודיקַאלּפ ןעגעק לַאפסױא ןַא טכַאמעג דייהרעגיטכיזרָאפמוא
 ןעהיצוצּבַא ידכּב ,ןעטָארטעגקירוצ לעסיּב ַא לַאפנָא ןעטשרע םייּב ןענייז ענעי
 יד טרַאנעגנײרַא ןעּבָאה יז רָאנ יװ ךָאנ .רעיומ ןופ רעטייװ רענגעג ערעייז
 .עגנָא ןענייז ןוא טלעגנירעגמורַא ייז ייז ןעּבָאה ,טרָא ןעגיטסניג ַא ןיא ןעדיא
 ,ןעפױלטנַא טלָאװעג ןעבָאה סָאװ יד .ןעזיּפש ערעיײז טימ ייז ףיוא ןעלַאפ
  ןעּבָאה ןעטַאדלָאססופ יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעטלַאהרעפ רעטייר יד ןעּבָאה
 ןעדיא יד ןעּבָאה יזַא .עדנעפמעק יד ןעשיװצ הטיחש עסיורג ַא טכַאמעגנָא
 : ןעיװעגסױרַא יז ןעּבָאה ייּברעד ןוא . ,גנַאגרעטנוא םעד טכַארּבעג ןײלַא ךיז
 .ַאלשעג טכידעג טעדליּבעג ןעּבָאה רעמיור יד יװ תויה .טומ ןעדליוװ רעייז רָאנ
 ַא ךרוד יװ ,סרעצנַאּפ ערעייז ךרוד טצישעג ןעוועג ןענייז ןוא ןעהייר ענעס
 ןעלייפ ערעייז טימ ןעפערט ייז טנָאקעג טינ ןעדיא יד ןעּבָאה רעּבירעד ,רעיומ
 רעדָא ןענייז ,ייז טרהעקרעפ .ןעהייר עכילדנייפ יד ןעכערּבכרוד טינ ךיוא ןוא
 ןילַא ייז ןענייז תויח עדליו יװ רעדָא ,רעמיור יד ןופ ןערָאװעג ןעכָאטשרעד
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 ןעלַאפעג טינ ןענייז סָאװ יד ןוא ,ןעדרעווש סרעמיור יד ףיוא ןעפָאלעגּפױרַא
 ,טע'גרה'רעד ןוא ןעּבירטעצ רעטייר יד ןעּבָאה ,געלשעג ןיא

 ךיז יז ןעזָאלרעד וצ טינ ןעװעג ןעסיוא סודיקַאלּפ זיא סרעדנוזעּב 5 |
 ענייז טימ ןעטירעג גידנעטש רע זיא רעּבירעד .ףרָאד ןיא קירוג ןערהעקוצמוא
 ַא ךיז ןעּבעגעג גנולצולּפ רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,גנוטכיר רעד ןיא רעטייר
 ,יד ןענייז םעדכרוד .ןעלייפ ןופ ןעגער ַא טימ ןעדיא יד ןעטָאשעּב ןוא רהעק
 עגידרעטייװ יד ןוא ,ןערָאװעג טע'גרה'רעד ,רעטנעהענ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 .עגניא עטסגיטומ יד טרָאּפ ךיז טָאה טצעלוצ .ןערָאװעג ןעּבירטעגּבָא ןענייז
 .עג טינ ןעּבָאה רעטכעװ יד רָאנ .רעיומ םוצ זיּב ןעגָאלשוצכרוד ךיז ןעּבעג

 גינייווסיוא ןופ הרדג ןופ רענױאװנייַא יד טושּפ ןעזָאל וצ .ןוט וצ סָאװ ,טסואוו :
  .בעמ ענעגײא ערעײז ּבעילוצ ץרַאה ןייק ןעכַאמ ךיז טנַאקעג טינ יז ןעּכָאה

 ןעמענ רעמָאט זַא ,טַאהעג ארומ יז ןעּבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ;ןעגעװ ןעש |
 עקַאט זיא ױזַא ןוא ,ייז טימ םענייאניא ןהייגרעטנוא ייז ןעלעװ ,וצ ָאי ייז ,ייז
 טרַאּפשעג ךיז טָאה ענעפָאלטנַא יד ןופ עסַאמ יד סָאװ טיײצ רעד ןיא .ןהעשעג
 טימ םענייאניא ןעגנורדעגנײרַא טעמּכ רעטיײר עשימיור יד ןענעז ,רעיומ םייּב
 ,יו רַאפ ןרעױט יד ןעסילש וצ ןעּבעגעגנײא ךיז טָאה ןעדיא יד רָאנ .ייז
 | ,לַאּפנָא ןַא ןעכַאמ ןעזָאל טזומעג טָאה סודיקַאלּפ זַא ױזַא

 ,רעמיור יד ןעּבָאה טלָאמעד .ףמַאק רעד טרעיודעג טָאה דנעבָא םוצ זיּב
 .מוא יד .ףרָאד םעד ןיא רעיומ יד ןעמונעגנייַא ,ןעטירטשעג גיטומ ןעּבָאה סָאװ
 סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא זיא גנורעקלעפעּב עטנעּפָאװעּב
 .סיוא רעמיור יד ןעּבָאה ךָאנרעד .ןעפָאלטנַא ןענייז ןעשנעמ עגיהייפסגירק יד
 .ףרָאד םעד ןעדנוצעגרעטנוא ןוא רעזייה יד טּבױרעג

 .עּב יד ךיז טימ ןעגיוצעגטימ סנעגירעּביא ןעּבָאה ןעדיא ענעּפָאלטנַא יד
 םעדכרוד ,קערש ַא טגָאיעגנָא טוטעמוא ןעּבָאה ןוא רעפרעד יד ןופ גנורעקלעפ
 ,טלהייצרעד ןעּבָאה ןוא הלּפמ ענעגיא רעייז ןעװעג םזגמ ןעּבָאה ייז סָאװ
 .ט:ַא יז ןענייז ןעסַאמ עטכידעג ןיא .טמוק לייח רעשימיור רעצנַאג רעד זַא
 גנונעפָאה ַא ןעּבעגעג ייז טָאה ןײלַא יז רָאנ סָאװ ,וחירי ןייק ןערָאװעג ןעּפָאל
 ךס ַא ןוא ןרעױמ עקרַאטש טַאהעג טָאה יז לײװ ,ךיז ןעװעטַאר וצ ףיוא
 ,רענואונייֵא

 .סגירק ןעגירעהַאזיּב ןייז ףיוא ןוא רעטייר ענייז ףיוא ךיז גידנעזָאלרעפ |
 .סיױא סגעװרעטנוא טָאה ןוא ןדרי ן'זיּב טגָאיעגכָאנ יז סודיקַאלּפ טָאה ,קילג
 טָאה ךָאנרעד .געװ ןיא ןעמוקעג רָאנ םהיא זיא סע רעװ ,ןעמעלַא טע'גרה'עג
 טלופרעּביא ןעוװעג זיא סָאװ ,ךיט םוצ עסַאמ עצנַאג יד ןעּביױטעגּבָארַא רע

 טנַאקעג טינ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,סנעגער עסיורג יד רעּביא רעסַאװ טימ |
 ןיא לייח ןייז ײז ןעגעקטנַא טלעטשעגסיוא טָאה ןוא ,סופ.וצ - ןהײגרעּבירַא
 ײז טָאה ןכּב ןוא ,טנַאקעג טינ ןעדיא יד ןעּבָאה ןעפיולטנַא ,גנונעדרָא-טכַאלש
 רעגנַאל ַא ןיא ןעגיוצעגסיוא ךיז ןעּבָאה ייז .ןעפמעק וצ ןעגנואווצעג טיונ יד
 ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז ןפוא ַאזַא ףיא טכװעג ןעּבָאה ןוא גערּב עזַאּפ עיניל
 רָאג .ירעטײר רעד ןופ גנַארד םעד ןוא ןעלייפ יד ןופ לעגָאה םעד ןעגעק
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 .תומחלמ עשידיא יד

 ןיא ןעּבירטעגנײרַא ייז רעֶדָא טעגרה'עגסיוא זײװנעסַאמ ייז טָאה עטצעל יד
 ןוא ,רענגעג ערעייז ןופ דרעװש ןרעטנוא ןעלַאפעג ןענייז ןעדיא 15000 ,ךייט

 דלַאװעגרעּביא ןענייז סָאװ ,יד ןופ עסַאמ יד ןעװעג זיא להָאצַא ןהָא טעמּכ
 ןעֶלַאפעגנײרַא ןענייז טּפַאשנעגנַאפעג ןיא .ןדרי ןיא ןערָאװעג ןעּבירטעגנײרַא
 רעכייר ַא ןעלַאפעגנײרַא דנַאה יד ןיא רעגיז יד זיא ,םעד ץוח ;2200 רעכעד
 .רעדניר ןוא ןעלמעק ,ףָאש ,ןעלזייא ןופ בור;

 ,רענעלק טינ ןעוועג יאדוַא זיא סָאװ ,הלפמ עגיזָאד יד זיא ןעדיא יד ' 6

 ףעװעג תמאּב זיא יז .יװ ,רעסערג ךָאנ ןעמוקעגסיוא ,עגידרעהירפ יד רעדייא

 .עג ןעּפָאלטנַא ןענייז יז ןענַאװ ךרוד ,דנעגעג עצנַאג יד סָאװ יד אל םורָאװ
 טנָאקעג טינ ןדרי םעד וליּפַא טָאה ןעמ רָאנ ,טולּב ןופ טפירטעג טָאה ,ןערָאװ
  טקעדעּב ןענָאה חלמה:םי םעד וליפא ןוא ,םיגורה ךס יד תמחמ ןהייגכרוד
 .ךייט ןופ ןיהַא ןעמואװשעגּבָארַא זײװנעסַאמ ןענייז סָאװ ,טרעּפרעק עטיוט

 זיא ןוא קילג ןייז טצונעגסױא טָאה טיז רעדנַא רעד ןופ סודיקַאלּפ

 יניײֵא טָאה רע .רעפרעד ןוא ךעלטדעטש עשינכש יד ןעגעק ןעטָארטעגסיױרא

 ךלמה םי םוצ זיּב םיבושי עלַא ךיוא ןוא תֹומס-תיּב ןוא סַאילװי ,הלבא ןעמונעג

 .ליּבעג ןענייז סָאװ ,ןענָאזינרַאג טרָא ןעכילטיא ןיא טלעטשענקעװַא טָאה ןוא

 ןעסייהעג רע טָאה ךָאנרעד .רעפיולרעּביא עטסכילגיוט יד ןופ ןערָאװעג טעד

 רעװ ,ןעמעלַא ןע'גרה'סיוא ןוא ךעלפיש ןיא ןעצעזנײרַא ךיז ןעטַאדלָאס ענייז

 ,ערעיזַא רעד ףיוא ןערַאװעג ןעפָאלטנַא זיא'ס

 ןעטוג ץטימ לייט םוצ ,רװכמ ץוח ,ַאערעּפ ץנַאג זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 .רעמיור יד ןופ תושר ןיא רעּבירַא דלַאװעג רעּביא לייט םוצ ,ןעליוו

= 

 .לעטיּפאק רעטכא
 רעד ןופ גנוּבײרשעּב -- .המחלמ יד ןערהיפ וצ רעטנוא ךיז טליײא סוניסּפסָא

 .חלמה:םי ןופ ןוא לָאט ןעסיורג ם'נופ ךיוא ןוא ותירי ןופ ענַאל

 ָארּבעגסױוא זיא ןעילַאג ןיא זַא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענייז לייוורעד 1
 .ניײא עגיטרָא יד ןופ רערהיפנָא יד טימ סעקדניװ ןוא ,דנַאטשפױא ןַא ןעכ
 תוכיראּב ןעּבירשעּב טרעוו סע יװ ,ןע'נורינ ןעגעק ןעוועג דרומ ןעּבָאה רעניואוו
 וצ ן'סוניסּפסַא ןעגיואועּב ןעּכָאה תועידי עגיזָאד יד .קרעװ ענלעצנייא יד ןיא
 יד ןהעזעגסיוארָאפ ןיוש טָאה רע םורָאװ .גירק ם'נופ גנורהיפ יד ןרעכיגרעפ
 רעצנַאג רעד רַאפ ןייז טעװ סע סָאװ ,הנּכס יד ןוא גירקרעגריב עגידנעמוק
 ןיא הור ןעלעטשנייַא טעװ רע סָאװ ,םעדכרוד זַא ,טנעכערעג טָאה ןוא ,הכולמ
 ןעילַאטיא ןופ תונאד יד ןרענעלקרעפ רע טעװ ,רעדנעל.חרזמ יד

 ךעלטדעטש ענעמונעגנייֵא יד טיהעגנייַא רע טָאה רעטניװ ןופ ךשמ ןיִא
 יעּב ןֹוּג ןענָאזנרַאג טלעטשעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד רעפרעד ןוא
 ירש) ןענָאירוטנעצ ךעלטדעטש יד ןיא גנוטלַאװרעפ רעד ןופ שארּב טמיטש
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 תומחלמ עשידיא יד

 טזָאלעג רע טָאה ךיוא ,(תורשע- ירש) ןענָאירוקעד רעפרעד יד ןיא ןוא (תואמ
 ,םיבושי ע'בורח יד ןופ ךסַא ןעיובפיוא

 ןעטסערג םנופ שארּב ןעטָארטעגסױרַא רע זיא רהָאיי הירפ ּביױהנָא ןיא
 ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ואוו ,סירטּפיטנַא ןייק הירסיק ןופ לייח ןייַז ןופ לייט
 רע זיא גָאט ןעטירד ן'פיוא .טדָאטש ןופ םינינע יד טנעדרָאעגנייַא געט ייווצ
 רַא עצנַאג יד דרעװש ןוא רעייפ טימ טסיװרעפ טָאה ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג
 ךיא ,הנמּת ןופ ץניװָארּפ יד ןעמונעגנייַא טָאה רע יװ םעדכָאנ .דנעגעג עגימ
 .עגקעװַא" ,טדעטש עדייּב ןעמונעגנייַא טָאה ,הנבי ןוא דול ןיק קעװַא רע
 .נייֵא עגיסַאּפ ןופ ןערָאװעג טעדליּבעג ןענייז סָאװ ,ןענָאזינרַאג טרָאד טלעטשה

 ,ןעּבעגעגרעטנוא רעהירפ טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,טדעטש יד ןופ רעניואוו
 | .סּוָאמע ןייק ןעמוקעג זיא ןוא

 ןעגעװ יד גנורעקלעפעּב רעד רַאפ ןעטינשעגּבָא טשרעוצ רע טָאה ַאד
 רע ןעכלעװ ןיא ,רעגַאל ןעטסעפ ַא טיוּבעגסױא טָאה ,טדָאטשטּפױה רעד וצ
 רע ויא לייח ןעגירעּביא ץטימ ןוא ,ןאיגעל ןעטפניפ םעד טזָאלעגרעּביא טָאה
 ךיוא ןוא ןעגיזָאד םעד .תֹואבל תיּב ןופ ץניװָארּפ רעד ןיא רעטייוו קעװַא
 רע טָאה ךָאנרעד .תופירש ךרוד טכַאמעג בורח רע טָאה טיּבעג ןעשינכש םעד
 ייוצ ןעמונעגנייַא טָאה ןוא םודא דנַאל ןיא רעטרע עגיסַאּפ יד טגיטספעּב
 +בוט.רפּכ ןוא סירטַאעּב ,דנעגעג רעגיזַאד רעד ןופ רעטנעצ ןיא רעפרעד
 .נַאפעג ןעמונעג ןוא ןעשנעמ 10000 רעכעה טע'גרה'עגסיוא רע טָאה ייּברעד
 .קעװַא טָאה ןוא ןעבירטרעפ רע טָאה עסַאמ עגירעּביא יד ,1000 רעכעה ןעג
 יז סָאװ ,לייח ןייז ןופ לייט ןעדנעטיידעּב ַא רעטרע עדייּב ןיא טלעטשעג)

 .רעפ סע ןעּבָאה ןוא דנַאלגרעּב ןעשינכש םעד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז
 ןייק קירוצ טרהעקעגמוא לייח ןייז ןופ טשער ן'טימ ךיז טָאה אפוג רע .טסיװ
 יַּברַאפ םינורמוש יד ןופ דנַאל ןץכרוד קעװַא זיא רע ןענַאװ ןוֿפ ,סוַאמע
 ןייק , ,אתרובמ ,רענײאװניײַא עגיטרָא יד ייּב טסיה סע יװ ,רעדָא סילָאּפַאענ
 ײפיוא ןעסייהעג ןויס שדוח ןופ גָאט ןעטייװצ םעד רע טָאה חרוק ןיא .חרוק

 .וחירי רַאפ ןעמוקעגנָא רע זיא םורַא גָאט ַא ןיא ןוא ,רעגַאל ַא ןעגָאלש

 ,רערהיפנָא ענייז ןופ רענייא ,סונירט םהיא טימ טגינייארעפ ךיז טָאה ָאד
 טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ַאערעּפ ןופ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,לייח ןייז טימ
 טי רענעי ףױא ןעגיל סָאװ ,ןעדנעגעג יד טכַאמעג גינעטרעטנוא טַאהעג
 : .ןדרי

 .עג ןעפָאלטנַא לייט ןעטסערג םוצ ןענייז וחירי ןופ רענױאװנייַא יד 2
 ךופ ןעמוקנָא ץפיוא טרַאװרעד ךיז ןעּבָאה ייז רעדייא ,גרעּב יד ןיא ןערָאװ
 .גידייל טעּמּכ טדָאטש יד טזָאלעגרעביא ןעּבָאה ןוא ,רעמיור יד

 ,עליוה הרוש ַא ךיז טּבױהרעד רהיא רעּביא ןוא ,לָאט ַא ןיא טגיל וחירי
 .ןופצ ןיא גנייל רעד ןיא דנעטיידעּב ךיז ןעהיצ סָאװ ,גרעּב ערַאּבטכורפמוא
 .ירפ םעד ןיא זיּב טייז.םורד ןיא ןוא ,ןָאש.תיּב ןופ דנעגעג רעד ןיא זיּב טייז
 צצנַאג יד .םי ןעטױט ם'נופ גערּב םעד ןוא םימודס יד ןופ טיּבעג ןעגידרעה
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 טניױאװ ,רַאּבטכורפמוא זיא יז תמחמ ןוא ,טעדליוװרעפ ןיטולחל זיא דנעגעג
 ,טינ שנעמ ןייק טרָאד

 ןדרי םעד עזַאּפ ךייז טהיצ גרעּב הרוש רעגיזַאד רעד רעּביאנעגעק
 ןיא רעטײװ ךָאנ ןוא סַאילוי ייּב ןָא ךיז טּבױה סָאװ ,טייק-גרעב רעדנַא ןא
 .עלס ןופ תונכשּב טדָאטש ַא ןיא סָאד ,ַארָאמָאס טּב ךיז טהיצ ןוא טייז.ןופצ
 .גָעויַא רענעפורעגנָא ױזַא רעד ךיוא טרעהעג טייץגרעב רעגיזַאד רעד וצ .ברע
 ,באומ דנַאל םוצ זיּב גנייל רעד ןיא ךיז טהיצ סָאװ ,(1 גרַאּב

 רעד טסײה ,עטײקגרעּב עדייב יד ןעשיװצ טגיל סָאװ ,טפַאשדנַאל יד
 ןייז .חלמה-םי םוצ ןזיּב סירּבניג ףרָאד ם'נופ ךיז טהיצ סָאװ ,לָאט רעסיורג
 .כברוד ןעטימ ןיא טרעװ רע .סעידַאטס 120 טיירּב ןייז ,230 טפערטעּב גנייל
 םעד ,עבט רענעדיישרעפ ַא ןופ סערעיזָא ייווצ טָאה ןֹוא ןדרי ם'נופ ןעטינשעג
 ןוא ןעצלַאזעג ןזיא ןעטשרע ם'נופ רעסַאװ יד ;הירבט םי םעד ןוא חלמה-םי
 ןוא סיז זיא - ןעטצעל ם'ינופ רעסַאװ יד ,תועיטנ ןופ ןעסקַאװ ן'רַאפ ךילדעש
 .תוריּפ לד רַאפ ךילצונ

 טקריװ טפול ןייז ןוא ,טנערּבעגסױא יװ ױזַא לָאט רעד /יא טייצ:רעמוז
 ץצוח םורָאװ ,טייהדנזעג רעד ףיוא ןילדעש הייז ץיה רעסיורג רעד תמחמ
 יב ןענייז רעּבירעד ןוא ,רעסַאװ ןופ ןמיס ןייק וליפַא ָאטינ טרָאד זיא ןדרי
 ןופ רעטייװ ,טרהעקרעפ ;טלעקיװטנע ךייר ןעמלַאּפ יד ךייט ןופ סעגערּב יד
 ,ףיוא ךַאװש רָאג ייז ןעמוק ךייט

 רהייז זיא סָאװ ,לַאװק רעקרַאטש ַא ךיז טניפעג וחירי ןופ טייוו טינ 3
 סױרַא טסילפ לַאװק רעגיזָאד רעד ;רעדלעפ יד ןרעסַאװעּב וצ ףיוא ךילצונ
 ןּב עשוהי עכלעװ ,עטשרע יד זיא סָאװ ,טדָאטש רעטלַא רעד ןעּבענ טרַאה
 דנַאל ןיא דרעװש ןץטימ ןעמונעגנייַא טָאה ,םירבע יד ןופ רערהיפנָא רעד ,ןונ
 | ,םינענּכ יד ןופ

 -:רעפ זיולּב טינ לַאװק רעגיזָאד רעד לָאז ,ןעמ טגָאז ,ןעטייצ עטלַא ןיא
 .סּבייל יד ךיוא רָאנ ,רעמיוּב יד ןופ ןוא דרע רעד ןופ תוריּפ ןעּבָאה טעטכינ
 ןעברַאדרעפ ןוא טױט טכַארּבעג ללכּב ןעּבָאה לָאז ןוא ןעיוופ יד ןופ טכורפ
 םהיא ןעּבָאה לָאז ,דימלּת ס'והילא ,איבנה עשילא רָאנ .סגידעּבעל ץלַא רַאפ
 סלַא .טײקרעּפכורפ ןוא גנולייה ןופ לַאװק ַא רַאפ טכַאמעג ןָנא טגיניירעגסיוא
 םהיא ןעּבַאה וחירי ןופ רענױאװנייַא יד סָאװ ,םיחרוא-תסנכה יד רַאפ קנַאדַא
 ,םהיא טימ ךיז ןהייגעּב ןעכילדניירפ ךילנהייוועג-טינ רעייז רַאפ ןוא ,ןעזיוועּב
 ףיוא ןעּבילבעג זיא סָאװ ,הנּתמ ַא דנַאל םעד ןוא יז ןעקנַאשעג רע טָאה
 ם'ניא ץלַאז טימ ּפָאט ַא ןעפרָאװעגנײרַא טָאה ,לַאװק םוצ קעװַא זיא רע .גיּבייא
 .ןײרַא ,לעמיה םוצ דנַאה עטכער ןייז ןעּבױהעגפיוא טָאה ,רעסַאװ ןעגידנעסילפ
 עבט ןייז זַא ןעװעג ללּפתמ טָאה ןוא ,לַאװק ןיא רעּפָאקנַארט ַא גידנעסיג

 (ם'נופ טהייטשעּב ןוא ןונרא ןופ טייז-ןופצ ןיא ךיז טניפעג גיױֵאּב רעגיזָאד רעד 6

 ' .ןעזיא טנעצָארּפ 0 זי ןײא ךיז ןיא טלַאה סָאװ ,טלַאזַאּב לַארענימ
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 ,ןרעדָא ערעסיז םהיא ןיא ןערײװ טנעפעעג ןעלָאז סע ןוא ,ןערעוו רעדלימ לָאז
 .ןייַא יד ןוא ,רעסַאװ ן'טימ ןעשימסיוא ךיז לָאז טפול ערעסעּב ַא זַא ךיוא ןוא
 ןייז ןעלָאז ,ייז ןוא דרע רעד ןופ טייקרעּפכורפ ןערעװ ןעּבעגעג לָאז רעניואוו
 לּכ ןערעװ ןעמונעגּבָא טינ ייז ייּב לָאז רעסַאװ יד ;רעדניק טימ טשנעּבעג
 רהיא רַאפ סָאװ ,הלפּת רעגיָאד רעד ךרוד .םורפ ןעּביילּב ןעלעװ ייז ןמז
 ,לַאװק םעד טכַאמעגמוא רע טָאה ,סעינָאמערעצ ענעדיישרעפ טכַאמעג רע טָאה
 ןוא טייקגיזילרעדניק רַאפ הֹּבסַא ןעװעג רעהירפ זיא סָאװ ,רעסַאװ יד ןוא
 ןעלָאז סע ןוא ןערהעמ ךיז ןעלָאז רעדניק זַא ,טקריװעג טציא טָאה ,רעגנוה
 (1 .ןעשינעטערעג עטוג ןייז

 טָאה ,רעדלעפ יד ןעקניירטנָא םוצ רעסַאװ יד טצונעּב ןעמ ּביױא םורָאװ
 .טכורפ דרע יד סע טכַאמ גנוצענעּב רעטכייל ַא ךרוד רָאנ זַא ,טפַארק ַאזַא סע
 יד ןָא טגיטעז ןוא ןהיטש טּבײלּב סָאװ ,רעסַאװ ערעדנַא רעדייא ,רערַאּב
 .טכורּבעג ןעמ תעשּב סָאװ ,סָאד ןערעװ טרעלקרעד ךיוא ןָאק םעדכרוד .דרע
 טגגיירּב ,ךס ַא סע טכיורּבעג ןעמ זַא רָאנ ,ןעצונ ךס ַא סע טגניײרּב,גידװערָאּפש סע
 לַאװק רעגיזָאד רעד טרעסַאװעּב םעט ןעגיּבלעזמעד רעּביא .ןעצונ גיצניוו סע
 ךרוד טסילפ רע .לַאװק רעדנַא ןַא ץיגרע רעדייא ,דרע חטש ןרעסערגַא ךס ַא
 טזייּפש רע ןוא ,טיירּב יד סעידַאטס 20 ןוא גנייל יד סעידַאטס 70 ןופ לָאטַא

 'י .ןרעדנַא ץכָאנ רענייא רדסּכ ןעגיל סָאװ ,רעדעס עטסגיטרַאסױרג יד טקָא |
 סָאװ ,םינימ ענעדיישרעפ ןַאהרַאפ ןענייז ,טרחענרעד רע עכלעוו ,ןעמלַאּפ

 ערעטעפ יד .קַאמשעג רעיײז טול ןוא ןעמָאנ רעייז טול ךיז ןעדיישרעטנוא
 רעגרע ךס ַא טינ זיא סָאװ ,גינָאה ךס ַא ןעּביג ןוא ןעטערטעג ןערעװ ייז ןופ
 רעטייוװ .דנעגעג רעגיזַאד רעד ןיא ךיוא ךיז טניפעג סָאװ ,גינָאה:ןענעיּב רַאפ
 ןופ טקודָארּפ רעטסרעייט רעד זיא סָאװ , םַאזלַאּבָאּפָא רעד טרָאד טסקַאװ
 | 42 סונַאלַאּבָארימ רעד ןוא אנעה יד ךיוא ןוא ,דנַאל

 סע ואװ ,דנעגעג עגיזָאד יד ןעפורנָא טכער טימ ןעמ ןָאק רעּבירעד

 .קודָארּפ.רוטַאנ עטסרעייט ןוא עטסנעטלעז יד סָאמ רעכייר ַאזַא ןיא ןעהיידעג
 ,תוריּפ םינימ ערעדנַא וצ ךייש זיא סָאװ ךיוא .טָאג ןופ עטשנעּבעג ַא ,ןעט
 ןערעװ ןעכילגרעפ גנירג דרע רעד ןופ דנעגעג רעדנַא ןײק טינ ךיוא ןָאק

 קירוצ קעװַא דרעע יד טיג סָאמ רעלופ ַאזַא טימ -.לָאט ןעגיזָאד םעד טימ
 | ןײרַא רהיא ןיא טגייל ןעמ סָאװ ,סָאד

 ןופ ןוא טפול רעד ןופ טײקמירַאװ רעד ןופ טמוק סָאד זַא ,טכוד רימ
 סױרַא טפור עטשרע סָאד תמחמ ,רעסַאװ ם'נופ עבט רעטנעכייצעגסיוא רעד
 ןעגָאלש ייז טזָאל רעּבָא טײקטכיײפ יד ,ךייר ןעסקַאװ ייז טזָאל ןוא תועיטנ יד
 רעד ןיא זיא רעמוז ןיא .טייצ.רעמוז ןיא טּפַארק ייז טיג ןוא ןעלצרָאװ עפעיט

 | .22--18 קוסּפ 'ב לעטיפאק 'ב םיכלמ .לג רעפ (1

 ףיוא רעדנעל.חרזמ יד ןיא טכיורּבעג ןערעװ סָאװ ,ןעצריװעג ענעדישרעפ ןענייז סָאד (2

 .ץוּפ םוצ ןוא תואופר
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 ,רעסַאװ יד .ןעסיורד ןיא ןהײגס'ורַא גנירג טינ ןָאק ןעמ זַא ,סייה ױזַא דנעגעג |
 טרעװ ,טפול רעד ףיוא סױרַא סע טלעטשי'מ ןוא גָאטרַאפ ןָא טּפעש ןעמ סָאװ

 ןעגעק טצעזעגנעגעקטנַא זיא סָאװ ,רוטַארעּפמעט ַא טמוקעּב ןוא טלַאק רהייז
 טרעװ ,טרהעקרעפ ,רעטניװ ןוא .טפול רעגימורַא רעד ןופ רוטַארעּפמעט רעד
 .ניו טפול יד זיא ךיוא .ךיז ןעדָאּב םוצ טוג רהייז זיא ןוא םירַאװ רעסַאװ יד
 .ײל ןיא ןָאטעגנָא ןעהיג רענױאװניײַא עגיטרָא יד זַא ,דלימ ױזַא טייצ.רעט
 .סע טינש הדוהי ןופ ןעלייט עגירעּביא יד ןיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,טנעוװ

 ןדרי ןופ ןוא ,סעידַאטס 150 ןופ ךלהמ ַא זיא וחירי זיּב םילשורי ןופ

 םוצ זיּב ךירטש רעד ,גידרענייטש ןוא טסיװ זיא םילשורי זיּב דנעגעג יד 60 |

 ,טימרעד .רַאּבטכורפמוא ןוא טסיװ ךיוא רָאנ ,רעכַאלּפ זיא חלמה.םי ןוא ןדרי -

 .וחירי ןופ עגַאל רעטשנעּבעג רעד ןעגעװ טגאזטג גונעג ךיא ּבָאה ,ךיא ןעכעד

 ,חלמה םי ם'נופ עבט יד ןעּבײרשוצמורַא רעיונעג ךיוא יאדּכ זיאס 4
 ךילדעש ןוא רעטיּב ,ןערָאװעג טקרעמעּב ןױש זיא סע יװ ,זיא רעסַאװ ןייז
 יד וליפא ןעגָארט ןָאק סע זַא ,גנירג ױזַא סע זיא ךיוא .ןעגנוצנַאלפ .יד רַאּפ
 .נָא רעטסערג רעד טימ ןוא ,ןײרַא ןיהַא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,םיצפח עטסרעווש .
 ,סוניסּפסַא ךױא טָאה יװַא .ןעקנוטוצרעטנוא ךיז גנירג טינ זיא גנוגניירטש
 ןיא ןעפרַאװנײרַא טזָאלעג ,ערעיזַא יד ןעקוקעּב וצ ןעמוקעג ןיא רע תעשּב
 יד טימ ,ןעמיװש טנָאקעג טינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכילטע שינעפעיט רעד
 .ירטעג דניו ַא ךרוד יװ ,ייז ןענייז עלַא רָאנ -- ,ןעקור ן'פיוא ןעדנוּבעג דנעה
 יד סָאװ ,סָאד רעטייװ זיא גידריווקרעמ .ןעּבױא ךָאנ ןעמואװשעגסױרַא ,ןעּב
 ןוא ךַאלּפ רהיא םוא יז טייּב גָאט ןיא לָאמ יירד ;ּברַאפ רהיא טייב ערעיזָא
 ,ץנַאלג ןעגיּברַאפ- .לעיפ ןיא ןעלהַארטשנענוז יד קירוצ טלעגיּפש

 רעקיטש עצרַאװש סױרַא חלמה:.םי רעד טסױטש רעטרע ךס ַא ןיא
 ןערעװ ןעכילגעגוצ יז ןענָאק סיירג ןוא טלַאטשעג רעייז טול סָאװ ,טלַאפסַא
 רעטײּברַא יד .רעסַאװ ץרעּביא םורַא ןעמיווש ייז ןוא ,ּפעק ןהָא ןעסקָא וצ
 ןעסַאמ עסיורג יד ףיוא ןעּפַאה ,יײז וצ ךיז ןרעטנעהענרעד ערעיזַא רעד ףיוא
 .עגנָא ךעלפיש יד ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ .ךעלפיש ןיא ןײרַא ייז ןעהיצ ןוא
 תמחמ םורָאװ ,רעקיטש יד ןעסיירוצרעדנַאנופ טכײל טינ יז סע זיא ,טליפ
 ןערעװ ייז ןענַאװ זיּב ,ךעלפיש יד וצ טפעהעּב ייז ןעּבילּב טײקגיּפעלק רעייז
 םורָאװ :םילגר ימ ךרוד רעדָא רעּביװ ןופ טולּב עכילטַאנַאמ ךרוד ןעסירעגּבָא
 ךעּפ רעד .טלַאּפסַא םעד ןעזָאלרעדנַאנופ ןענָאק ןעטייקגיסילפ עגיזָאד יד רָאנ
 .סגנולייה ּבעילוצ ךיוא רָאנ ,ןעפיש ןעיוּב םייּב זיולּב טינ טדנעװעגנַא טרעוו
 ,תואופר ךס ַא וצ וצ סע ןעמ טשימ רעּבירעד ןוא ,ןעקעווצ

 עב ,עיּבַארַא ןיא רעֹוצ זיּב ךיז טהיצ סָאװ ,חלמה םי ם'נופ גנייל יד
 סָאד טגיל גערּב ןייז ייּב .סעידַאטס 150 טײירּב יד ,סעידַאטס 580 טפערט
 סע לײװ ,דרע לעקיטש עכילקילג ַא ןעװעג סע זיא לָאמַא סָאװ ,םודס דנַאל
 סע זיא רעּבָא טציא ,טדעטש עכייר ןוא רעדלעפ ערַאּבטכורפ טַאהעג טָאה
 ,רענױאונייַא ענייז ןופ טייקגידניז רעד תמחמ .רעייפ ךרוד טרעטשעצ ןעצנַאגניא
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 .עג טציא ךָאנ .ןעצילּב ךרוד ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא ןייז סע לָאז ןעמ טגָאז
 ןוא ,לעמיה ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,רעייפ ם'נופ םינמיס ךיז ןעניפ
 ,טדעטש ףניפ ןופ ןעטלַאטשעג-ןעטָאש יד ןהעז ךָאנ ןעמ ןָאק ערעיזָא רעד ןיא
 .ןענייז סָאװ ,תֹוריּפ עסיװעג ןיא ׁשֵא יינ סָאד ןופ גידנעטש ךיז ֿפזייוװעּב ךיוא
 ןעװ רעּבָא ;ןעסע יז ןָאק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ףיוא ךילנהע ּברַאפ רעייז טול
 ןערעוו ױזַא .ׁשֵא ןוא ּביױטש ןיא יז ןעלַאפעצ ,דנַאה ן'טימ ּבָא ייז טסייר ןעמ
 סָאװ ,ןעטקַאפ ךרוד טגיטעטשעב םימודס יד ןופ דנַאל סָאד ןעגעוו סעדנעגעל יד
 .ןעגױא יד טימ ןהעז יז ןָאק ןעמ

 ,לעטיּפאק רעטנייג
 לַאֿפנָא םעד ּבָא טנייל ןוא טיוט . ס'נורינ ןעגעוו העידי יד טמוקעב סוניספסא

 .טדאטשטפיוה רעד יא; ןיירַא ךיז טּביילק ארויג רַב ןועמש---.םילשורי ףיוא

 .סיוא סוניסּפסַא טָאה ,ןעטייז עלַא ןופ םילשורי ןעלגנירוצמורַא ידכּב 1
 עדייּב ןיא טלעטשעגקעװַא טָאה ןוא ַאדידח ןיא ןוא וחירי ןיא ןרעגַאל טיוּבעג
 .עטעדניּברעפ ןופ ןוא רעמיור ןופ טשימעג ןעוװעג זיא סָאװ ,ןָאזינרַאג ַא טדעטש
 טימ ןוא רעטייד גנולײטּבָא ןַא טימ ן'סוינַא סויקול טקישעג רע טָאה ךיילגוצ
 ןעמונעגנייַא טָאה רענעי .ַאסַארעג ןייק קלָאפ.סופ ןופ גנולײטּבָא רעקרַאטש ַא
 ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עגנוי עלַא טע'גרה'עגסיוא טָאה ,םערוטש ןיא טדָאטש יד
 טָאה ,ןַאמ 1000 ןעצנַאגניא ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא טייצ רעטכער רעד וצ טינ
 .בָאה רעייז ןעּבעגעגרעּביא ןוא ענעגנַאפעגסגירק רַאפ טכַאמעג םיבורק ערעייז -

 *טגרעטוא טָאה רע יװ םעדכָאנ .ןעטַאדלַאס ענייז ןעּבױר וצ . ףיוא סטוג-.ןוא
 רעװ .רעפרעד עגימורא יד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא רע זיא ,רעזייה יד ןעדנוצ
 יד ;ןעפױלטנַא ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה ,תלוכיּב טַאהעג רָאנ טָאה סע
 ,רעייפ ץטימ קעװַא זיא עגירעּביא ץלַא ;ןעמוקעגמוא ןענייז ערעכַאװש

 גירק ןיא- ןענופעג ךיז טָאה לָאט רעד ךיוא ןוא דנַאלגרעּב עצנַאג סָאד
 ןעװעג םילשורי ןופ רענױאװניײַא יד רַאפ ןענייז םעדכרוד ןוא ,דנַאטשױא
 יד וצ ןהײגוצרעּבירַא העדּב טַאהעג ןעּבָאה סָאװ יד .ןעגעװ עלַא ןעטינשעגּבָא
 ןענייז סָאװ ,רעּבָא ערעדנַא יד .םיאנק יד ךרוד טיהעג ןעװעג ןענייז ,דנייפ
 ןעקָארשעגנייֵא ןעװעג ןענײז ,רעמיור יד רַאפ ןעמונעגנייַא ןעוװעג טינ ךָאנ
 / .ןעטייז עלַא ןופ ןעסָאלשעגניײַא טדָאטש יד טציא טָאה סָאװ ,לייח ץ'כרוד

 טַאהעג טָאה ןוא הירסיק ןייק טרהעקעגמוא ךיז טָאה סוניסּפסַא זַא 2
 טהיא ןעמ טָאה ,םילשורי ןעגעק לייח ןעצנַאג ןייז טימ ןעטערטוצסױרַא העדּב
 | | .ןערָאװעג טיוטעג ןיא ןורינ זַא ,טגָאזעגנַא

 טימ רהָאי 13 טריגער- טָאה סָאװ ,רָאטַארעּפמיא רעגיזָאד רעד ױזַא יװ
 ןעּבעגעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד ןיורט םעד טצומשעּב טָאה ,געט 8
 ךוא ןסוידיפמינ ,ןעשנעמ עטסנעּברַאדרעפ יד גנוריגער רעד ןופ םינינע יד
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 ןעּבָאה ענעי ױזַא יװ ;ןעפַאלקש עטזָאלעגיירפ עטסילוונמ יד ןוא ,ן'סונילעגיט
 .ּביײל ענייז עלַא ןופ ןעזָאלרעּפ ,רע ןוא ,םהיא ןעגעק גנורעוושרעפ ַא טכַאמעג

 ןענייז סָאװ ,ןעפַאלקש עטזָאלעגיײרפ רעיפ טימ זיולּב ןעּפָאלטנַא זיא ,סרעטכעוו

 טדָאטשרָאפ ַא ןיא ןעּבעל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,ןעּבילּבעג יירטעג םהיא
 ןיא ןענייז ,ןעפרָאװעגּבָארַא םהיא ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ױזַא יװ ;םיור ןופ
 טַאהעג טָאה סע ףוס ַא רַאפ סָאװ ;ןערַאװעג טפַארטשעּב םורַא טייצ רעצרוק א

 רַאפ טמיטשעּב ןערָאװעג זיא סָאװ ,ַאּבלַאג יֹוזַא יװ ןוא ,המחלמ עשילַאג יד

 דלַאּב רָאנ ,ןעינַאּפשיה ןופ טרהעקעגמוא קירוצ ךיז טָאה ,רָאטַארעּפמיא ןַא

 .טע'גרה'רעד ןוא השעמ רע'סואימ ַא ייּב טּפאחעג ןעטַאדלָאס ענייז םהיא ןעּבָאה

 ןָאטֶא ןעפורעגסיוא ןעּכָאה ןוא םיור ןופ ץַאלּפ.טדָאטש םעד ןעטימ ןיא םהיא

 ןוא רערהיפסגירק סע'סוילעטיו ןעגעק גוצסגירק ס'ָאטַא ; רַאטַארעּפמיא ץ'רַאפ

 םֹורַא ףמַאק רעד ןוא ץ'סוילעטיו רעטנוא תודירמ יד ךָאנרעד ;ןעלַאפ ןייז
 ןעּבָאה סונַאיקומ ןוא סומירּפ סויָאטנַא ױזַא יװ טצעלוצ ;םוילָאטיּפַאק םעד
 ןענָאיגעל עשינַאמרעג יד ןוא ן'סוילעטיו טש'רטּפעג ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ
 ךיא לעװ םיטרּפ עלַא יד ָאטָא ןרעדליש וצ ןופ -- ,גירקרעגריּב םעד טגידנעעג
 .עגפיוא ןיוש ןוא טסואװעּב גונעג םוטעמוא זיא ץלַא סָאד תמחמ ,ןייז יירפ
 .ַאװצ םעד ּבעילוצ .רעלעטשטפירש עשימיור ןוא עשיכירג ךס ַא ןופ ןעּבירש
 םעד ןעטײרוצרעּביא טינ ידכּב ןוא ןעשינעהעשעג יד ןופ גנַאהנעמ
 רעד ןיא ןעזיװעגנָא ןעטקנוּפטּפױה יד ךיא ּבָאה ,עטכישעג רעד ןופ םידָאפ
 ,טכיזרעּביא

 ,םילשורי ןעגעק גוצסירק םעד טגײלעגּבָא טשרעוצ סוניסּפסַא טָאה ןכּב

 'ד ןעמוקעּב טעװ סע רעװ ,ףיורעד טרַאװעג רע טָאה גנונַאּפש טימ םורָאװ

 עג זיא ַאּבלַאג זַא ,טרעהעג טָאה רע זַא ךָאנרעד ךיוא .ןע'נורינ ךָאנ טכַאמ |

 ,טײּברַא רעד רַאפ ןעמענ טלָאװעג טינ ךיז רע טָאה ,רָאטַארעּפמיא ןערָאװ
 'עד טָאה רע .ףױרעד להעפעּב םעד רסיק ם'נופ ןעמוקעּב טָאה רע רעדייא

 .למ ןעּבעגוצּבָא םהיא ידכּב ,ַאּבלַאג וצ ץ'סוטיט ןהֹז ןייז טקישעג רעּביר

 וצ עגונּב ןעטלַאה וצ ךיז יזַא יװ ,ןעלהעפעּב םהיא ןופ ןעמוקעּב ןוא בוט

 | .ןעדיא יד

 םיור ןייק ןערהָאפעגּבָא ץסוטיט טימ םענייאניא זיא ןיימ ןעגיזָאד ן'טימ

 ןערהָאפעג ןענײז יז סָאװ ,טײצ רעד רַאפ רעּבָא ,סּפירגַא גינעק רעד ךיוא
 ןעװעג זיאס םורָאװ) . ַאיַאכַא ןופ גערּב םעד עזַאּפ ןעפיש:סגירק ףיוא
 טימ םישדח ןעּביז זױלג ;ןערָאװעג טע'גרה'רעד ַאּבלַאג ןיוש זיא ,(רעטניוו
 יד ןעמוקעּב ָאטָא טָאה םהיא ךָאנ .ןיורט ץפיוא ןעסעזעג רע זיא געט ןעּביז
 טייצ רעד ןיא ,דלַאװעגרעּביא הלשממ יד טּפַאחעגנײרַא טָאה רע ןוא ,גנוריגער

 ןעסָאלשעּב ,גנוריגער רעד ןופ טייּב ץפיוא גידנעטכַא טינ ,טָאה סּפירגַא סָאװ

 ןעּבירטעג ןעװעג טלָאװ רע יװ ,סוטיט ויא ,םױר ןייק רעטייו ןערהָאּפ וצ

 ןעיריס ןייק דנַאלנעכירג ןופ ןערהָאפעגּבָא ,החגשה רעכילטעג רעד ןופ וצרעד
 ,הירסיק ןיא רעטָאפ ןייז ייּב ןעמוקעגנָא דלַאּב זיא ןוא
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 ,טָאה סָאװ ,הכולמ רעשימיור רעד ןופ עגַאל רעד רַאפ גידנעּבָאה ארומ
 עדייּב יז ןעּבָאה ,םערוטש ןיא ףיש ַא יװ טלעקַאשעג ךיז ,גנוניימ רעייז טול
 ײז יװ תֹויה ןוא ןעדיא יד ןעגעק המחלמ רעד ןעגעװ טרעלקעג רעגיצניוו
 טינ יז ןעּבָאה ,דנַאלרעטָאפ םענעגייא רעייז ןעגעװ טע'גאד'רעפ ןעוועג ןענייז
 ,עדמערפ יד ףיוא ןעלַאפוצנָא גיסַאּפ רַאפ ןעטלַאהעג

 .המחלמ רעדנַא'נַא ןעכָארּבעגסױא םילשורי ןיא זיא םעד טָאטשנָא רָאנ 3
 .עגכרוד וצ ענונּב סָאװי ,(1 ארויג רֹּב ןועמש ,ַאסַארעג ןופ שנעמ רעננוי ַא
 .טּפױה רעד ןיא זיא סָאװ ,נחוי רַאפ רעכַאװש ןעװעג רע זיא טייקנעּבירט
 ךיא טומ ןוא טפַארק-רעּפרעק וצ עגונּב רָאנ ,לוכײלּכַא ןעוועג ןיוש טדָאטש
 טָאה רענייז הנוכּת רעגיזָאד רעד תמחמ ןוא ,םהיא רַאפ רעקרַאטש ןעוועג רע
 ,אתּברקע דנעגעג רעד ןופ ןעּבירטעגסױרַא טַאהעג ןנח לודגןהֹּכ רעד םהיא
 זיא ארויג רֹּב ןועמש רעגיזָאד רעד -- ,לשומ ַא רַאפ טכַאמעג ךיז טָאה רע !אוו
 / ,טהדצמ ןעמונרעפ טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,רעּבױר יד וצ ןענַאטשעגוצ ןעוועג
 טינ רהעמ טּביױלרע םהיא ןעּבָאה ןוא טיורטעג טינ םהיא ייז ןעּכָאה הליחּתכל
 .נוא ןיא ,טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,רעּבײװ יד טימ םענייאניא ןעניואוו וצ
 .רעפ ןעּבָאה אפוג יז סָאװ טייצ רעד ןיא ,גנוטסעפ רעד ןופ לייט ןעטשרעט
 רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה ןעכיג ןיא רָאנ .לייט ןעטשרעּביױא םעד ןעמונ
 .יױרטוצ רעייז ןענואוועג זײװכעלסיּבוצ טָאה ןוא ןרעייז רבח ןע'תמא ןַא רַאפ
 ןוא ןעלַאפנָאּבױר ערעייז ןיא לײטנַא ןַא ןעמענ טכַארטעג רע טָאה ױזַא ןוא
 ןעגנומענרעטנוא ערעסערג וצ רָאנ .הביבס יד ןעטסיװרעפ ןעפלָאהעג ייז טָאה
 טַאהעג ךיז ןעּבָאה יז תמחמ .ןעגעװעּב טנָאקעג טינ ןעטידנַאּב יד רע טָאה
 םעד ןעזָאלרעפ וצ טלעקנייװקעג יז ןעּבָאה ,גנוטסעפ רעד וצ טנהייוועגוצ
 .ןרעייז שינעטלעהעּב ןעגיזָאד

 ײד ןעװעג זיא לעיצ ןיז :רענעלּפ ערעכעה טַאהעג טָאה ןועמש רָאנ
 ןעגעװ ןערָאװעג רהָאװעג זיא רע רָאנ יװ זיא רעּבירעד ,טפַאשרעהנענאריט
 טָאה ,גרעּב יד ןיא קעװַא זיא ,יײז ןופ טלײטעגּבָא ךיז רע טָאה ,טוט ס'ננח
 יד ןעגנוניולעּב ןוא ןעפַאלקש יד טייהיירפ ןעגָאזוצ רעפורסיוא ךרוד טזָאלעג
 ןופ ןעשנעמ עטכעלש יד ךיז םורַא ןעּבילקעגפיונוצ רע טָאה ױזַא ןוא ,עיירפ
 ,דנעגעג רעצנַאג רעד

 טשרעוצ טָאה ןוא עדנַאּב עסיורג ַא ןעּבילקעגפיונוצ רע טָאה ןעכיג ןיא 4
 ןעמוקעּב טָאה רע זַא ,רעּבָא ךָאנרעד .גרעּב יד ןיא רעפרעד יד טּביױרעגסױא
 ,לָאט ןיא ןרעדינוצּבָארַא ךיוא ךיז טגעוורעד רע טָאה ,רעגנײהנָא רהעמ ץלַא
 ךייז טָאה ךיילגוצ ןוא ,טַאהעג ארומ םהיא רַאפ טציא ןעּבָאה טדעטש יד וליפַא
 ןעגיואוועּב ,טַאהעג ןעּבָאה ןעגנומעגרעטנוא ענייז סָאװ ,החלצה יד ךיוא יו טכַאמ
 לייח ןייז זַא יױזַא ,דצ ןייז ףיוא ןהיײגוצרעּבירַא ןעשנעמ ענעהעזעגנָא ךס ַא
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 ןיוש טָאה רע רָאנ ,רעּבױר ןוא ןעּפַאלקש ןופ זיולּב טינ ןענַאטשעּב ןיוש זיא
 ײװ ,טגלָאפעג םהיא ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב ע'בשוימ גיצניװ טינ ךיוא טַאהעג
 , גינעק ַא

 דנעגעג רעד זיּב ןעלַאפנַאּבױר ענייז טײרּפשעגסױא רע טָאה טלַאמעד
 ףרָאד ַא ייּב .םודא ןופ ץניװָארּפ רערעסערג רעד ויּב וליפא ןוא אתּברקע ןופ
 בעילוצ טנעידעג םהיא טָאה סָאװ ,גנוטסעפ ןימ ַא טיוגעגסױא רע טָאה ןיע.רפּכ
 ןעלהייה ךס ַא ןעכַאמ רעסערג טזָאלעג רע טָאה םעד ץוח ןוא ,טייקרע-יז ןייז
 נא ךס ַא ךָאנ ןוא ןעלהייה עגיזָאד יד .ןרּפ ןעמָאנ ןטימ טלַאּפש-גרעּב ַא ןיא
 רע טָאה ,גיטרַאפ ןענופעג ןיוש טרָאד טָאה רע סָאװ ,ןעשינעטלעהעּב ערעד
 טָאה ענעגייא סָאד .ּבױר ץ'רַאפ ןעניזַאגַאמ ןוא ןרעמַאקצַאש רַאפ טצונעגסיוא
 לייט רעדנעטיידעּב ַא ןוא ,דלעפ ןופ תוריּפ עטּביױרעג יד ןעטלַאהעּב טרָאד רע
 ןייז ןופ ןעלַאפנָא עגױָאד יד טימ זַא .טניואועג טרָאד טָאה עדנַאּב ןייז ןופ
 ןַא ןעטיײרגוצוצ ןעװעג ןעסױא רע זיא תונכה עגירעּביא יד טימ ןוא עדנַאּב
 ,ןייז טנָאקעג טינ קפס ןייק טָאה ןירעד ,םילשורי ןעגעק גנומעגרעטנוא

 ןעזָאלרעד וצ טינ ידכּב ןוא לַאפנָא םענעטלַאהעּב ַא רַאפ ארומ סיוא 5
 .קאוועג ךילגעט ןעדָאש רעייז ֹוצ זיא טכַאמ ןייז סָאװ ,ןעשנעמ ַאזַא ןעגייטש
 ןעגעק טנעּפָאװעּב ןעטָארטעגסױרַא להָאצ רעסיורג ַא ןיא םיאנק יד ןעגייז ,ןעס
 טע'גרהעגסיוא טָאה ,טכַאלש ַא ןיא ייז טימ טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה ןועמש .םהיא
 רָאנ .ןײרַא טדָאטש ןיא עגירעּביא יד ןעּבירטעגקירוצ טָאה ןוא רענגעג ךס ַא
 וצ ,תוחּכ ענייז ףיױא טייװ יװַא ןעזָאלרעפ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע יװ תויה
 .ןיֵא טשרעוצ ידכּב ,ןעטָארטעגּבָא רע זיא ,ןרעיױמ יד ףיוא .לַאפנָא ןַא ןעכַאמ
 ןעצינערג ענייז ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא זיא ןוא ,םודא דנַאל סָאד ןעמענוצ
 .עטנעמָאװעּב 20000 ןופ לייח ַא ןּופ שארּב

 ןעּבילקעגפיוגוצ ןעטסכיג םוצ סָאװ ןעּבָאה םימודא יד ןופ רערהיפנָא יד
 יּבָא ןעּבָאה ןוא ,ןַאמ 25000 ךרע ןַא ,דנַאל ןופ ןעשנעמ עטסגיהייפסגירק יד
 ןעּבָאה עסַאמ עגירעּביא יד ;דנַאל רעייז ןופ ץינערג ן'פיוא ןע'נועמש טרַאװעג
 יד דצמ ןעלַאפנָא יד ןעגעק סטוג.ןוא-ּבָאה רעייוז ןעצישעּב וצ ןעזָאלעגרעּביא יז
 .עג טָאה ןעמ םגה ןוא ;געלשעגַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ט .הדצמ ןופ רעירַאקיס
 סע רעװ ,טמיטשעּב ןעוװעג טינ זיא ןעגעווטסעדנופ ,גָאט ןעצנַאג ַא ןעטירטש
 ,םייה ַא טרהעקעגמוא ךיז םימודא יד ןעגָאה ףוס-לּכ-ףוס .ןוא ,ןעועג חצנמ טָאה
 | .ןיע.רפּכ ןייק קעװַא זיא ןועמש ןוא

 ךעגנורדעגנײרַא לָאמַא רעדיװ רע זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא רָאנ
 ַא ייּב רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא טָאה ,לייח ןרעסערג ַא טימ ךָאנ םודא ןיא
 ,דגיירפ ןעטוג ַא םענייז ,ץרזעלא טקישעג טָאה ןוא הֹעוקּת ןעמָאנ ן'טימ ףרָאד
 ךיז ןוידרוה גנוטסעפ רעשינכש רעד ןופ ןָאינרַאג םעד ןעגעוועּב וצ ידכּב
 ךילדניירפ ץ'רזעלא ןעמונעגפיוא ןָאזינרַאג רעד טָאה טשרעוצ ,ןעּבעגוצרעטנוא
 רע זַא רעּבָא .ןעמוק ןייז ןופ קעװצ םעד טסואוועג טינ ךָאנ ןעּבָאה יז לייוו
 יַצג וָאלַא ךיז ייז ןעּבָאה ,גנוּבעגרעּביא רעד ןעגעװ ןעדייר ןעּבױהעגנָא טָאה
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 .עג טינ ךיז רַאפ טָאה רע ןענַאװ זיּב ,ןעדרעווש עזיולּב טימ םהיא ףיוא ןָאט

 רעױמ ןופ ןעפרָאװעגּבָארַא ךיז טָאה ןוא ןעפױלטנַא וצ געװ ןייק רהעמ ןהעז

 ךֹּכּת זיא רע ואװ ,רהיא רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טלַאּפשגרעּב ַא ןיא

 | .ןעּברָאטשעג

 ןוא טכַאמ ס'נועמש רַאפ ארומ ןעמוקעּב טרָאפ ןעּבָאה םימודא יד רָאנ

 ,גָעלשעג ַא ןיא ןעזָאלנײרַא ךיז ןעלעװ ייז רעדייא ,ןעסָאלשעּב רעּבירעד ןעּבָאה

 | ,לייװ סדנייפ םעד ןעשרָאפוצסױא

 ,בקעי קשח סיורג טימ ןעפורעגסױרַא ךיז טָאה קעװצ םעד ּבעילוצ 6 |

 --יהדיגּב ןעגעװ טכַארטעג רע טָאה רעּבָא דייהרעליטש .,רערהיפנָא יד ןופ רענייא |

 ,םימודא יד ןופ לח רעד ןענַאטשעג זיא טלָאמעד ואװ ,רולֵא ףרָאד ט'נופ

 ירעביא ,םהיא טימ טכַאמעגּבָא טשרעוצ טָאה ןוא ןע'נועמש וצ קעװַא רע זיא

 טגָאזעגוצ םהיא ןועמש טָאה רַאפרעד ןוא ,טדָאטשנערָאבעג ןייז םהיא ןעּבעגוצ

 רעכיוה רעגידרעהירפ ןייז ףױא גידנעטש ףיוא םהיא ןעזָאל וצ העובש ַא טימ

 רעד ייּב םהיא ןעפלעה וצ טגָאזעגוצ םהיא ימודא רעד טָאה רעטײװ .לעטש

 ,טסַאגַא יװ ,ןעװעג דּבכמ םהיא טָאה ןועמש .םודא ץנַאג ןופ גנופַאלקשרעּפ

 יתוחטבה עדנעצנעלג ךרוד ןעהיצוצוצ םהיא רהעמ ךָאנ ךיז טסיילפעג טָאה ןוא

 ןעװעג זיא ,עגינייז יד ֹוצ קירוצ טרהעקענמוא ךיז טָאה בקעי תעשב

 ןופ טײקרַאטש יד רעטרעװ עשלַאפ טימ ןרעדליש וצ הדובע עטשרע ןייז

 .רערהיטנָא יד טימ ןעסעומש ךרוד ךיז טהימעג רע טָאה ךָאנרעד .לייה ס'נועמש

 .םיוא ןעלָאז ייז ,לייח ןעצנַאג םעד ןעגעוועּב וצ ןעשנעמ ענלעצנייא טימ ןוא

 םהיא ייז ןעלָאז ,געלשעג ַא וצ ןעזָאלרעד וצ ךָאנ רעדייא ןוא ,ןע'נועמש ןעמענ

 יד ףױא טקריװעג ױזַא טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא .הלשממ יד ןעּבעגרעביא

 יוצ םהיא טָאה ןוא ןע'נועמש ןעפור טזָאלעג םיחולש ךרוד רע טָאה ,םימודא

 ,םימודא יד ןעטײרּפשעצ טעװ רע זַא ,טגָאזעג

 ליה ס'נועמש רָאנ יװ םורָאװ ,ןעטלאהעג עקַאט רע טָאה החטבה ןייז

 .קעװַא זיא ןוא דרעפ ןייז ףיוא ןעגנורּפשעגּפױרַא רע זיא ,ןעזיוועּב ךיז טָאה

 קערשַא .ןַאלּפ ם'נופ טסואוועג .ןעּבָאה סָאװ ,םירבח ענייז ןופ שארּב ןעטירעג

 ןעמוקעג זיא סע רעדייא ךָאנ ןוא ,קלָאפ ןעצנַאג ץפיוא ןעלַאפעגנָא טציא זיא

 ןעגַייז עלַא ןוא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעדנַאנופ ןעהייר יד ןענייז ,געלשעג ַא וצ

 | : ירעזיה ערעייז ןיא ןעטָאלעצ ךיז

 הַא ןעמוקסיוא טעװ רע זַא ,ךיז טכירעג טינרָאג ןײלַא טָאה ןועמש 7

 .רע טָאה טשרעוצ .םודא דנַאל ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא רע ןוא ,גנוסיגרעפ.טולּב

 .עג סָאה ןוא ,ןורבה טדָאטש יד ןעמונעגנייַא לַאפנָא ןעגידגנולצולּפ ַא ךרוד

 ,האובּת ךס ַא טּבױרעגקעװַא ןוא ּביור ןעכייר ַא טרָאד טכַאמ

 ,רעטלע סָאװ יד אל זיא ןורבח זַא ,ןעטּפױהעּב רענױאוונייא עגיטרַא יד

 רעטלע וליפַא זיא יז רָאנ ,דנעגעג רענַעי ןופ טדעטש עגירעּביא יד רעדיינג
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 טדָאטש יד זַא ,טנעכערעגסיוא טָאה ןעמ םורָאװ ;(1 ןעטּפיגע ןיא סיפמעמ רַאפי
 ,םהרבא טניואוועג טָאה ָאד זַא ,טלהייצרעד עיצידארט יד .רהָאי 2300 טלַא זיא

 םרא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע יװ םעדכַאנ ,ןעדיא יד ןופ רעטָאּפרעטלע רעד
 יםירצמ ןייק טרעדנַאװעגסױא ךעלקינייארוא ענייז ןענייז טרָאד ןופ ןוא ,םירהנ
 .לעמרימ ןעטסנעש ם'נופ טױּבעגסױא ןענייז סָאװ ,עטצעל יד ןופ תובצמ יד
 .ליטדעטש ןעגיזָאד םעד ןיא טציא ךָאנ ןעמ טזײװעּב ,טכַארּפ סיורג טימ ןייטש
 .ןעטניּבעדעט ןעגיזיר ַא ךיוא ךָאנ ןעמ טזייװ ןורבח ןופ טייװ סעידַאטס סקעז
 ןערָאװעג ןעפַאשעּב זיא טלעװ יד טניז ,ןהייטש טרָאד לָאז סָאװ ,םיוּב-

 זױלּב טינ טָאה ןוא םודא ץנַאג ןעגנַאגעגּכרוד ןועמש זיא טרָאד ןופ
 סָאד טסיװרעפ ךיא טָאה רע רָאנ ,רעפרעד ןוא טדעטש עלַא טכַאמעג בורח
 ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ,עטנעּפָאװעּב רעש ענייז ץוח םורָאװ .דנַאלרעקַא עצנַאג
 עטסגיטינ יד וליפא ןעּבַאה עסַאמ ַאזַא רַאפ זַא ױזַא ןַאמ 40000 ךָאנ םהיא
 .ערגרעפ ךָאנ זיא דנַאל ןופ גנוקירדרעטנוא יד .טקעלקעג טינ ןעלטימסנעּבעל
 תמחמ סָאװ ,קלָאפ ץפיוא סעּכ ןייז ןוא תוירזכַא ס'נועמש ךרוד ןערָאװעג טרעס
 ,הגרדמ רער}סערגַא ץלַא וצ טכיירגרעד םודא ןופ גנוטסיוורעפ יד טָאה םעד
 ,ןהעז ןעמ ןָאק ןעקירעשיײה הנחמ ַא ןופ ןעהילפייּברַאפ םעד ךָאנ יװ ױזַא םורָאװ
 ליה ס'נועמש טָאה ױזַא ,רעטעלּב ןהָא ןעּבילּבעג ןענייז רעדלעװ עצנַאג יװ
 טרָאד ,טנערּברעפ רע טָאה ָאד לייו ,רּבדמ ןע'תמא ןַא ךיז רעטניה ןעזָאלעג
 .עצ ךרוד ,טגָארט דרע יד סָאװ ,גנידצלַא טגיליטרעפ ,ןעכַארּבעגניַא רע טָאה
 ךרוד טכַארּבעג דרע עטרעקַאעּב עצנַאג יד טָאה ןוא ןעדייוװּבָא רעדָא ןעטערט
 דנַאטשוצ ם'נופ ןעװעג רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא שרַאמ ןייז
 וליפא זיא ןעדנעגעג עטעטסיװרעפ יד ןיא ,רוצקּב .דרע רערַאּבטכורפמוא ןופ
 ,דנַאטשלױאװ ןעגידרעהירפ ם'נופ ןמיס ןייק ןעּבילּבעג טינ

 רעיײז ןופ םיאנק יד טקעװעגפיוא ןעּבָאה ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד 8
 ןעּבָאה טכַאלש רענעּפָא ןַא ןיא ןע'נועמש ןעגעק ןעפמעק וצ .טייקגיטעטמֹוא
 ןיִא טלעטשעגקעװַא יז ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד ;טגעװרעד טינ רעּבָא ךיז ייז
 רהיא ןוא יורפ ס'נועמש טּפַאװעג טָאה סָאװ ,רעיול ַא ליגעווגרעּב ןעלָאמש ַא
 אפוג ןע'נועמש ןעטלַאװ יײז יװ יױזַא ,החמש סיורג טימ ,גנוטיילגעּב עסיורג
 טדָאטשטּפױה רעד ןיא ןעטָארטעגנײרַא ףיורעד ייז ןענייז ,ןעגנַאפעג טַאהעג-
 ןעגײלרעדינַא טעװ ןועמש זַא רָאנ ,סרענעלק ףיוא טיג ךיז טכירעג ןעּבָאה ןוא
 .ןעזָאלײרּפ יורפ ןייז לָאז ןעמ ,הענכהּב ןעטעּב טעװ ןוא רהעוועג יד

 םעד רעּביא סעּכ ןעסיורג ַא רָאנ ,תונמחר טינ טלהיפעג טָאה רע רָאנ
 םילשורי ןופ ןרעיומ יד רַאפ ןעמוקעגנָא רע ןיא דלַאּב ןוא ,ּבױר ןעגיזָאד
 יז טָאה סע רעװ ,םעד ןעּפַאח טינ ןָאק סָאװ ,היח עטעדנואוורעפ ַא יװ ןוא
 יא סע רעװ ,ןעמעלַא וצ ןרָאצמירג ןייז טזָאלעגסױא רע טָאה ,טעדנואוורעפ
 ןופ ןהייגוצסױרַא טגעװרעד רָאנ ךיז טָאה סע רעװ .געװ ןיא ןעמוקעג םהיא
 ןענייז סע יצ ,ןעסנירג רעדָא ץלָאה ןעּבײלק וצ ידכּב ,טדָאטש ןופ ןרעיוט יד
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 ךוא טּפַאחעג ייז ןעמ טָאה ,טײל עטלַא רעדָא עטנעּפָאװעּבמוא וליפַא ןעוועג
 :ליװ ןייז ןיא לָאז ןועמש זַא ,טלהעפעגסיוא רָאנ טָאה'ס ;טױט םוצ טגינייּפעג
 ,םיגורה יד ןופ סרעּפרעק יד ןעסעפיוא סעּכ ןעד

 עטקַאהעגּבָא טימ טדָאטש ןיא טקישעגנײרַא קירוצ ךיוא רע טָאה ךסַא
 ידכּב ,לײט םוצ ,דנייפ ענייז קערש ַא ןעגָאױצנײרַא ידכּב ,לייט םוצ ,דנעה
 טָאה עכילקילגמוא יד .עגידלוש יד ןעגעק קלָאפ סָאד ןעציירוצפיוא , םעדכרוד
 ךפיוא ןעלעװ ייז ּבױא ,טָאג ייּב טרעװש ןועמש זַא ,ןעגָאזנָא ןעסייהעג ןעמ
 רעױמ רעד ףיױא ןעמערוטש רע טעװ ,ּבײװ ןייז םהיא ןעּבעגּבָא טינ לעטש
 ןענױש וצ טינ ,טדָאטש ןופ רענױאװייַא עלַא ענעגייא סָאד ןוטנָא טעװ ןוא
 .עגידלושמוא ןופ עגידלוש ןעדײשוצּבָא רעדָא רעטלע ןייק

 ,קלָאפ סָאד ןיולּב טינ ןעקָארשעגניַא ןעּבָאה סעקנושַארטס עגיזָאד יד
 .ףיורעד ,ּבייו ןייז ןעּבעגעגּבָא םהיא ןעמ טָאה דלַאּב ןוא ,םיאנק יד ךיוא רָאנ
 .עגידרעטייוו יד טלעטשעגּבָא טָאה ןוא ןערָאװעג טליטשעגנייֵא לעסיב ַא רע זיא
 ,גנוסיגרעפטולּב

 -ריּב ןוא תומוהמ טשרעהעג ןעּבָאה ןײלַא הדוהי ןיא זיולּב טינ רעּבָא 9
 ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא ַאּבלַאג םורָאװ ,ןעילַאטיא ןיא ךיוא רָאנ ,גירקרעג
 .ורעגסיוא זיא רָאטַארעּפמיא םוצ ןוא םיור ןופ ץַאלּפ.טדָאטש םעד ןעטימ ןיא
 טנערוקנָאק ןייז טימ ףמַאק ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ָאטָא ןערָאװעג ןעפ
 .דעּב ייּב .ןעּבילקעגסױא ןעּבָאה ןענָאיגעל עשינַאמרעג יד ןעכלעוו ,ן'סוילעטיוו
 :סע'סוילעטיוו ןוא ָאטָא ןעשיווצ טכַאלש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעילַאג ןיא םוקַאיר
 .שרע םעד טָאה טכַאלש רעגיזָאד רעד ןיא .ַאניצעצ ןוא סנעלַאװ ,רערהיפנָא
 סע'סוילעטיוו רעּבָא גָאט ןרעדנַא םעד ,ָאטָא דנַאהרעּבױא יד .טַאהעג גָאט ןעט
 סָאװ ,ָאטָא טָאה ,טולּב ךסַא ןערָאװעג ןעסָאגרעפ זיא סע יװ םעדכָאנ ,לייח
 ?טױטעג ןײלַא ךיז ,הלּפמ רעד ןעגעװ טסואװרעד ךיז םולעסקירּב ןיא טָאה
 "הכולמ רעד ןופ שארּב ןענַאטשעג רע זיא געט ייװצ טימ םישדח יירד רָאנ
 זיא רענעי ןוא ,רערהיפסגירק סע'סוילעטיו וצ ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא לייח ןייז
 ,םיױר ןיא ןעטָארטעגנײרַא לייח ןייז טימ טלָאמעד

 ףעטָארטעגסױרַא ןיס שדוח ןיא געט ףניפ סוניסּפסַא ךיוא זיא לייוװרעד
 ןעמונעגנייַא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,הדוהי ןופ ןעדנעגעג יד ןעגעג הירסיק ןופ
 "יד ןעמונעגנייַא טָאה ןוא דנַאלגרעּב ןפיוא ףױרַא רע זיא טשרעוצ .ןעוועג
 . ,םירפא ןוא לא-תיּב ךעלדעטש יד ךָאנרעד ,אתּברקע ןוא אנפוג ןופ ןעטיּבעג
 רעטייװ ןעטירעג רע זיא ךָאנרעד .ןענָאזינרַאג טלעטשעגקעװַא טָאה רע ואוו
 ,דנעה יד ןיא םהיא וצ ןעלַאפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,ןעדיא ךס ַא ,םילשורי זיּב
 .ענעגנַאפעג רַאפ טכַאמעג ךס ַא ,ןערָאװעג טיוטעג ןענייז

 "בָא ןַא טימ טסיװרעפ טָאה ,סילַאערעצ ,ןעריציפַא ענייז ןופ רענייא
 . ןוא םודא ןעטשרעּביױא םענעפורעגנָא ױזַא םעד קלָאפסופ ןוא ַײרעטייר גנולייט
 ךרוד ןעמונעגנייֵא טָאה רע עכלעװ ,הרתפּכ ליטדעטש ַא ןעדנוצעגרעטנוא טָאה
 רע טָאה ,םיבע-רפּכ ןעמָאנ ן'טימ ,ליטדעטש רעדנַא ןַא .לַאפנָא ןעגידגנולצולּפ ַא

-- 66 -- 
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 ןיא .ןרעיױמ עקרַאטש ךרוד טלעגנירעגמורַא ןעוװעג זיא יז תמחמ ,טרעגעלעּב
 ןהייטש ןעּבײלּב ןעומ ָאד טעװ רע זַא ,טכירעג ךיז טָאה רע סָאװ טייצ רעד
 ,ןרעיוט יד םהיא טנעפעעג גנֹולצולּפ רענױאװנייַא יד ןעּבָאה ,טייצ ערעגנייל ַא
 .ּבא טָאה סילַאערעצ .ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה ןוא דָאנעג ןעטעּבעג ןעּבָאה
 ,טדָאטש רעדנַא ןַא ןיא טרָאד ןופ קעװַא זיא ןוא הרימש ַא ייז ייּב טלעטשעג
 טינ ,ןערָאװעג טקרעמעּב ןיוש זיא סע יװ ,טגיל סָאװ ,ןורבח רעטלַא רעד ןיא
 .גײַא יד ןעגנואוצעג טָאה רע יװ םעדכָאנ .גרעּב יד ןיא םילשורי ןופ טייוװ
 עגיהייפ.סגירק עלַא ןע'גרה'סיוא טזָאלעג רע טָאה ,ןעזָאלוצנײרַא םהיא רעניואוו
 ףענערּברעפ טדָאטש יד ןוא ןעשגעמ

 ןעגנוטסעפ יד ץוח ,ןעמונעגנייֵא ןעװעג דנַאל עצנַאג סָאד ןיא טציא
 ןוא ,ןעמונרעפ טַאהעג יז ןעּבָאה רעּבױר יד סָאװ ,רווכמ ןוא הדצמ ,ןוידרוה
 ,רעמיור יד רַאפ לעיצ רעטסטנעהָאנ רעד ןעוועג םילשורי זיא ןכּב

 ,םיאנק יד ןופ דנעה יד ןופ ּבייװ ןייז טיירפעּב טָאה ןועמש רָאנ יװ 0
 ךָאנ ןענייז סָאװ ,םודא ןופ ןעליט יד ןיא טרהעקעגמוא קירוצ ךיז רע טָאה
 זַא ,ןעטייז עלַא ןופ טקירדעּב ױזַא קלָאפ סָאד טָאה ןוא ,טניושרעפ ןעּבילּבעג
 אפוג ןועמש ,םילשורי ןייק ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא טיױונ רעייז ןיא ןענייז ךס ַא
 יד טלעגנירעגמורַא רעדיװ טָאה ,טדָאטש רעד רַאפ זיּב טגָאיעגכָאנ ייז טָאה
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,רעטײּברַא צלַא טע'גרה'עגסיוא טָאה ןוא ןרעיומ
 ןעּפַאה טנָאקעג טָאה רע לעיפיוו ,טדָאטש ןופ

 ןעװעג ןועמש דנייפ עטסגינײװסױא יד ןופ זיא קלָאפ םעד ּבױא רָאנ
 גיגייװעניא םיאנק יד ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד ,רעמיור יד רעדייא ,רעכילקערש
 ,טנעגירעּביא .קערש ערעסערגַא ךס ַא ךָאנ טסילפעגנייַא םהיא טדָאטש ןיא
 רע'לילג םייּב ןילּפיצסיד יד טרעטשעצ טייק'תוזע ןוא תועשר יד לייוורעד טָאה
 ץפיױא ןעגיטשעגפױרַא ףליה רעיײז טימ זיא ןנחוי יװ םעדכָאנ םורָאװ ,לייח
 ןעגיטציא ןייז ןופ טעטירָאטװַא ןטימ ײז רע טָאה ,טכַאמ רעד ןופ ץיּפש
 רעייז .טסולג ץרַאה רעייז סָאװ ,גנידצלַא ןוט וצ טּביױלרע רעשרעה סלַא דמעמ
 זיא ןעיורפ ןעדנעש ןוא רענעמ ןעטיוט ;סָאמ ַא ןהֶא ןעוועג זיא טייקגיריגּבױר
 .פיוא יז ןעבָאה ,טולּב ןופ גידנעפירט ךָאג .ןעגניירּברעפ-טייצ רעייז ןעוװעג
 .עג טינ ךיז יז ןעּבָאה גנוגיטעזרעּביא תמחמ ןוא עטּבױרעג סָאד ןעסעגעג
 .נָא ,רָאה יד טריזירפ ךיז ןעּבָאה ייז :םיגהנמ עשרעּבייװ ןעמענוצנָא טמעש
 רעּבָא .ןעגיוא יד ךיז טּברַאפעג ץוּפ םוצ ןוא רעדיילק עשרעּביײװ ךיז ןָאטעג
 ,רעּבײװ ןעכַאמוצכָאנ ךיז טהימעג ייז ןעּבָאה ןילַא ץוּפ םוצ עגונּב ןיולּב טינ
 תואּת רעיײז ןיא ןוא עכלעזַא סלַא ןעכיורעג טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ייז רָאנ
 ,ָאה ז'?ווזה.תיּב ַא ןיא יװ .ןעטסולג עכילריטַאנרעדיװ טרעלקעגסיוא יז ןעּבָאה
 טימ טקעלפעּב יז ןעּבָאה ןוא טדָאטש ץן'רעּביא טרעגלַאװעגמורַא ךיז יז ןעּב
 ,עג דנַאה ןטימ יז ןעגעלפ ,םינּפ רעייז טול רעּבײװ .הבעוּת-ישעמ ילרע'לּכ
 יז ןעגעלפ ,טירט עגידנעצנַאט טימ ךיז גידנעלד'נח ; רהעװעג-דרָאמ ןעכיורּב
 ,ןייפ ערעייז ןופ ;טיילסגירק עדנעלַאּפנָא ןיא ןערעװ טלעדנַאװרעּפ גנולצולּפ
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 ןוא ןעדרעװש ןעהיצסױרַא יײז ןעגעלפ רופא רעדיילק- רעבייוװ ענעּברַאפעג
 .געװ ןיא ןעמוק ייז טגעלפ סע רעװ ,ןעכילטיא ןעכעטשכרוד

 םהיא ףיֹוא טגעלפ ,ןנחוי ןופ ןערעװ ןענורטנַא טגעלפ רעצימע ּביוא
 טָאה סע רעװ ןֹוא ,רעגיטשרַאדטולּב ךָאנ ןעוװעג זיא סָאװ ,ןועמש ןרעיול ןיוש
 רַאפ ןעלַאפעג זיא ,טדָאטש ןיא גינייוועניא רעקירדעּב םינופ טעװעטַארעג ךיז
 רעּבָא רע טָאה ןרעױט יד רַאפ ןענַאטשעג ויא סָאװ ,ןַאריט ם'נופ ןּברק ַא
 ןענעוו עלַא טרַאּפשרעּפ ןענופעג רע סָאה ,רעמיור יד וצ ןהייגרעּביא טלָאװעג
 .ןעפױלטנַא םוצ

 הדירמ ַא ןעכַארּבעגסױא טיילסגירק יד ןעשיווצ זיא םעד תמחמ 1
 רעגנײהנָא עגירעּביא יד ןופ טלײטעגּבָא ךיז ןעּבָאה םימודא עלַא .ןנחוי ןעגעק
 אנקמ םהיא ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןַאריט םעד ןעגעק ןעטערטוצסױרַא ידכּב ,ס'ננחוי
 ןיא דלַאּב .האנש רעייז שקעװרעד טָאה תוירזכַא ןייז ןוא ,הלשממ ןייז ןעוועג
 ןערהָאװעגנָא ןעבַאה םיאנק ךס ַא ןעכלעוו ןיא ,געלשעג ַא ןעמוקעגסױרַא ךיוא
 ,ץַאלַאּפ ןיא ןערָאװעג ןעּבירטעגנײרַא ןענייז עגירעּביא יד ןוא ,ןעּבעל רעייז
 ןופ גינעק םעד ,ןסעטַאזיא ןופ הבורק ַא ,עטּפַארג טיוּבעגסױא טָאה סע סָאװ
 יד טימ םענייאניא ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגנַא ןענייז סָאװ ,םימודא יד .ביידה
 ןוא ןײרַא שדקמה-תיּב ןיא רעטײװ עטצעל יד טּפוטשעגסױרַא ןעּבָאה ,םיאנק
 רעגיזָאד רעד םורָאװ .תורצוא ס'ננחוי ןעּבױרסױא ךָאנרעד ןעמונעג ךיז ןעּבָאה
 .לַאהעּב וצ ףיוא םהיא טנעידעג ךיוא טָאה ,טניואועג טָאה רע ואוו ,ץַאלַאּפ
 .טכַארּבעגניא םהיא טָאה עינַאריט ןייז סָאװ ,ּביור םעד ןעט

 ץרעּביא טיירּפשרעפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,םיאנק ךס יד ןענייז לייוורעד
 -ָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,םירבח ערעייז וצ ןעפיול וצ ןעמוקעג ,טדָאטש
 ײז ןערהיפוצסורַא תונכה טכַאמעג ןיוש טָאה ןנחוי ןוא ,שדקמה-תיּב ןיא ןער
 ןעװעג ןענייז סָאװ ,עטצעל יד .םימודַא יד ןוא קלָאפ םעד ןעגעק ףמַאק ןיא
 טיג טַאהעג ארומ ןעּבָאה ,טייקגיהייפסגירק רעייז טול ייז רַאפ רעקרַאטש
 ןעלָאז ענעי זַא ,רַאפרעד רָאנ ,םיאנק יד דצמ לַאפנָא טענעּפָאנַא רַאפ ױזַא
 .גַא ,שדקמה:תיּב ןופ דייהרעליטש ךיז ןע'בנעסױרָא טינ טכַאנ-יײּב שואי תמחמ
 .וצ ךיז יז ןעּבָאה רעּבירעד .טדָאטש יד ןעדניצרעטנוא ןוא ייז ףיֹוא ןעלַאפ
 ףיוא ,םילודג.םינהּכ יד טימ םענייאניא ךיז ןעװעג בשיימ ןוא ןעּבילקעגפיונ
 טָאה טָאג רעּבָא .לַאפנָא ַאזַא ןעגעק ןרעכיזרעפ ךיז ןָאק ןעמ ןפיוא רעסָאװ
 .סיױא ןעּבָאה ייז זַא ױזַא ,געװ ןעטכעלש ַא ףיוא ןעקנַאדעג ערעייז טדנעוװעג
 .וקלופ ַא רעדייא ,רעגרע ןעװעג זיא סָאװ ,גנוטער ףיוא לעטימ ַא טרעלקעג
 .גײרַא ןעסָאלשעּב ייז ןעּבָאה ,ןנחוי ןעפרַאווצּבָארַא ידכּב ,גנַאגרעטנוא רענעמ
 ןעזָאלוצפױרַא תושקּב עגיד'הענכהּב טימ ןוא ןע'נועמש טדָאטש ןיא ןעזָאלוצ
 יי | .ןַאריט ןעטייווצ ַא .זלַאה ן'פיוא ךיז

 .סױרַא ןעּבָאה יז .ןערָאװעג טרהיפעגסיוא עקַאט זיא הטלחה עגיזָאד יד

 ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןע'נועמש ןעטעּב וצ ידכּב ,והיתּתמ לודגג :ןהֹּכ םעד טקישעג

 .יָאד רעד וצ ,טדָאטש ןיא ןעטערטניײרַא לָאז רע ,םהיא רַאּפ ןעקָארשעג יוזַא
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 . ײַאוועג ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,עגינעי יד טמיטשעגוצ ךיוא ןעּבָאה השקּב רעגיז
 =עּב וצ רעדיװ טפַאהעג ןעּבַאה ייז תמחמ ,םילשורי ןופ םיאנק .יד רַאפ ןער
 ןועמש טָאה ,טײקגידרעפָאה טימ לופ .ןעגעמרעפ רעייז ןוא רעזייה ערעייז ןעמוק
 טדָאטש ןיא ןירַא ןיא ןוא ,טַאּפסעד רעֶליז ןייז וצ ,דסח םעד ייז ןַאטעג
 םסָאד םהיא טָאה רַאפרעד .םיאנק יד ןופ יז ןעיירפעּב וצ דיירסיוא ן'רעטנוא
 ןעװעג זיא רע רָאנ יװ .רעצישעּב ןוא רעזיילסיוא ןייז סלַא טסירגעּב קלָאפ
 .עד רָאנ טײקמַאזקרעמפיוא ןייז טדנעװעג רע טָאה ,לייח ןייז טימ גינייוועגיא
 טכַארטעּב טָאה ןוא ,טפאשרעהרעּביוא ןייז ןעצונ טנַאקעג טָאה סָאװ ,ףיֹור
 עג םהיא ןעּבַאה סָאװ ,עגינעי יד סָאמ רעּבלעזרעד ןיא טקנוּפ םיאנוש רַאפ
 ןערָאװעג ןעפורעג רע זיא יז ןעגעק סָאװ ,יד יװ ױזַא ,ןעפור

 ,ןסינ שדוח ןיא ,המחלמ רעד ןופ רהָאי ןעטירד ןיא ןועמש זיא יװַא 2
 רַאפ סָאװ ,םיאנק ךס יד ןוא רעּבָא ןנהוי .םילשורי ןופ רַאה רעד ןערָאװעג
 רעייז ןוא ,שדקמה:תיּב ןופ געװסיוא רעכילטיא טרַאּפשרעפ ןעװעג זיא ייז
 / ןוא ןועמש םורָאװ) ןערָאװעג ןעמונעגוצ זיא טדָאטש רעד ןיא סנעגייא רעצנאג
 ןופ סטוג-ןוא-ּבָאה ןעצנַאג טעד טּבױרעגקעװַא טמַאזעגמוא ןעּבָאה ןעשנעמ ענייז

 .ַאל רעטלעפייווצרעפ ַא רהייז ןיא ןענופעג טציא ךיז ןעּבָאה--,(רענגעג ערעײז
 ןַא טכַאמעג ךָאנ קלָאפ ןופ גנוציטש רעד טימ ןועמש טָאה םעד ץוח .עג
 ףיוא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה םיאנק יד רָאנ .שדקמה-תיּב ן'פיוא לַאפנָא םענעפָא
 ןעשנעמ ס'נועמש ןוא ,ןעּבירטעגּבָא ייז ןעּבָאה ןוא סעײרעלַאג ןוא סמערוט יד
 םורָאװ :עטעדנואוורעפ רעדָא עטיוט ןערָאװעג ןעגָארטעגקעװַא זײװנעסַאמ ןענייז
 .רעכיז ןוא גנירג ןעסָאשעג םיאנק יד ןעּבָאה טרַא ןרעכעה רעייז ןופ

 ךָאנ יז ןעּבָאה ,עגיטסניגַא ןעװעג זיא אפוג טרָא ןופ עגַאל יד םגה

 ךָאנ ןופ ןעסיש ןענָאק ןעלָאז יז ידכּב ,סמערוט עסיורג רעיפ טיוּבעגסױא

 .תיחרזמ.תינופצ ןיא טלעטשעגקעװַא ייז ןעּבָאה םערוט ןייא .רעטרע ערעכעה

 סָאװ ,לעקניװ ןיא -- ןעטירד םעד ,סוטסוטק ן'רעּביא -- ןרעדנַא םעד ,לעקניוו

 .עג זיא רעטצעל רעד ;טדָאטש רעטשרעטנוא רעד רעּביאנעגעק ןעגעלעג זיא

 ,תֹוּכִׁשִל יד ןופ ךַאד ץרעגיא טיוּבעגסױא ןערָאװ

 תּבש ברע עלַא גהנמ ןעטלַאנַא טױל טגעלפ טרָא ןעגיזָאד םעד ןיא
 ןעמוקעגנָא זיא סע זַא ,טיימורט ַא טימ לַאנגיס ַא ןעבעג ןוא ןהֹּכַא ןעלעטש ךיז

 םעד ;סוא יא גָאטעהור רעד זַא - תּבשיאצומ ךיא ןוא ,גָאטעהור רעד
 ךיז לָאז ןעמ זַא ,קלָאפ םעד םעדכרוד ןעדלעמ רע טגעלפ לָאמ ןעטשרע
 ןעלעטש ךיז לָאז ןעמ זַא ,לָאמ ןרעדנַא םעד ןוא ,ןעטײּברַא ןופ- ןעטלַאהּבָא
 ,טײברַא רעד וצ קירוצ

 יַאטַאק טלעטשעגרעדנַאנופ םיאנק יד ןעּבַאה סמערוט עגיזַאד יד ףיוא
 .יײלׁש ןוא סרעסישנעגיוּב ךיא ןוא ,סענישַאמרעדײלש ערעדנַא ןוא ןעטלוּפ
 ,ןעלַאפנָא ענייז טזָאלעגכַאנ לעסיּבַא ןועמש טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .סרערעד
 ןערילרעפ וצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעשנטמ ענייז ןופ בור רעטסערג רעד לייוו
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 טַאהעג טָאה רע תמחמ ,ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה ןעגעווטסעדנופ רָאנ .טומ םעד
 טיטעג ןעּבָאה סענישַאמ יד ןופ ןעליוק ןוא ןעלייפ יד םגה ,ןעשנעמ רהעמ
 - ,רעטיירטש ענייז ןופ ךסַא

 ,לעטיּפאק רעטנהעצ
 יַארעּפמיא םוצ ן'סוניסּפסַא סיוא ןעפור ןעטפיגע ןוא הדוהי ןיא ןעטַאדלָאס יד

 .ןעטײק יד ּבָארַא ןעמ טמעג ן'פסוי יב -- ,רָאט

 ןופ ןערָאװעג טפָארטשעג םיֹור ךיוא זיא טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 1

 ןוא לייח ןייז טימ ןעינַאמרעג ןופ ןעמוקעגנָא זיא סוילעטיוו .ןעגָאלּפ ערעווש

 ןוא ,ךיז טימ טּפעלשעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןעשנעמ עסַאמ רעסיורג ַא ךָאנ טימ

 טימ רעזייה עלַא טליפעגנָא ןוא רעגַאלסגירק ַא רַאפ םױר ץנַאג טכַאמעג טָאה

 ,רעטילימ ןרַאפ טמיטשעּב ןעװעג ןענייז סָאװ ,םינינּב יד ןיא לייו ,עטנעּפָאװעּב

 .ןעגניירּברעטנוא ןעמעלַא טנָאקעג טינ רע טָאה

 .ןענייז סָאװ ,ןעגױא ערעייז טימ ןהעזרעד ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד תעשב

 - םוטעמוא ןוא ,רעמיור יד ןופ םוטכייר םעד ,ןעוװעג טנהייוועגוצ טינ סעכלעזַא וצ

 .גייַא טנָאקעג םיוק יז ןעּבָאה ,רעּבליז ןוא דלָאג טלעקנופעגנעגעקטנַא ייז טָאה

 .רעד ֹוצ ןוא גנידצלַא ןעּבױרסױא ךיז ןעזָאל וצ ףּכיּת ,קשח רעייז ןעטלַאה

 סע טָאה יֹזַא ןערעטש ןירעד טנַאקעג יז טָאה סע רעװ ,ןעכילטיא ןעכעטש

 .ןעילַאטיא ןיא ןהעזעגסיוא

 יװ םעדכָאנ ,הירסיק ןיא רעדיװ ןעמוקעגנָא סָאװ רָאנ זיא סוניסּפסַא 2

 טרָאד .םילשורי ןופ הביבס עטסטנעהָאנ .יד ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא סע

 זַא םעד ןעגעװ ןוא םיױר ןיא ןעהורמוא יד ןעגעװ טסואוורעד ךיז רע טָאה

 טקנוּפ ןעגלָאפ וצ ןענַאטשרעּפ טָאה רע םגה .רסיק ןערָאװעג זיא סוילעטיוו

 . -סױרַא ךָאד הרושּב עגיזָאד יד טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעלהעפעּב וצ יװ ,טוג ױזַא

 סָאװ ,שנעמ ַאזַא זַא ,טנעכערעג טָאה רע לייוװ ,טייקנעדירפוצמוא ןייז ןעפורעג

 / ןעציז וצ יואר טינ זיא ,הכולמ רעט'מותי'ר;פ' רעד וצ תעגושמ ןייז סיוא טזָאל

 יעּב רע סָאװ ,הדבוע יד ןָאטעג היװ םהיא טָאה סרעדנוזעּב ,ןיורט ץפיוא

 ןיז סָאװ טיײצ רעד ןיא ,עדמערפ ןעגעק ףמַאק ץטימ ןעמענרעפ ךיז ףרַאד

 סעּכ ןייז לעיפיװ ףיוא רָאנ .גנַאגרעטנוא םוצ טנעהענעג דנַאלרעטָאפ ןעגייא

 ןעגעװ קנַאדעג רעד טָאה לעיפ ױזַא ףיוא ,המקנ וצ טציירעגפיוא םהיא טָאה

 ןעשינעפערט ַא רַאפ סָאװ ;ןופרעד ןעטלַאהעגּבָא םהיא ךלהמ ןעסיורג םעד

 ןעמוקנָא טעװ רע רעדייא ,ןעריסַאּפ םהיא טימ ךָאנ ןענָאק ,טכַארטעג רע טאה

 .! ירעטניװ ןעמוקסיוא טעװ םי ןרעּביא העיסנ יד זַא ךָאנ טרפּב ,ןעילַאטיא ןיא

 .דלודעגמוא ןייז ןעטלַאהוצנייַא ךָאנ לייװרעד ןעגיואוועּב םהיא טָאה סָאד ,טייצ

 ךיז ןעגעלפ יז תעשצ ,ןעריציפָא ןוא ןעטַאדלָאס ענייז ,טרהעקרעפ 3

 ייגער רעד ןופ טייּב ַא ןעגעװ טדערעג ןעפָא רָאג ןיוש ןעּבָאה ,ןעמוקפיונוצ

 .רעטרעוװ עקרַאטש טימ טייקנעדירפוצמוא רעייז טגָאזעגסױרַא ןעּבָאה ןוא גנור
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 ןוא גָאט ןעטוג ַא ןעּבעל סָאװ ,טע'נעט'עג יז ןעּבָאה ,םיור ןיא ןעטַאדלָאס יד
 ,גירק טרָאװ םעד ןעגָארטרעּפ טינ וליפא ןענָאק ןרעיוא עלעדייא ערעייז סָאװ
 ןעמיטשעּב םייּב ןוא ןעלעפעגליואו זיא יז ןעמעװ ןיורט םעד קעװַא ןעּביג
 .גיריגדלעג רענעגיא רעיײז טימ זיױלּב ךיז יז ןענעכער ןערָאטַארעּפמיא יד
 תורצ לעיפ ױזַא ןענַאטשעגסױא ןענייז סָאװ ,ָאד ייז ןעפרַאדעּב ןכּב ןוא ,טייק
 טכַאמ עטסכעה יד ןעקנייש ,רהעוועג יד רעטנוא ןערָאװעג הָארג ןענייז ןוא
 .נעמ ַאזַא ךיז ןעשיװצ ָאד ןעּבָאה יײז סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעשנעמ ערעדנַא
 .עג זיא סע ןעװ ײז ןעלעװ יצ ?הלשממ רעד וצ יואר רהעמ ויא סָאװ ,ןעש
 יז ּביוא ,טייקסטוג ןייז רַאפ ןעקנַאדוצּבָא םהיא טייהנעגעלעג ַא רעדיװ ןעניפ
 ױזַא טקנוּפ ךָאד טָאה סוניסּפסַא םורָאװ ?עגיטציא יד ןעזָאליײּברַאפ ןעלעוו
 טכער רהעמ ןעּבָאה ייז יװ ױזַא ,סוילעטיו רעדייא ,ןיורט ן'פיוא טכער רהעמ:
 יד .ןעּבילקעגסיױא ץסוילעטיװ ןעּבָאה סָאװ ,יד רעדייא ,רסיק ַא ןעמיטשעּב וצ
 ,ערענעלק טינ ךָאד ןענייז ,טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה ייז עכלעו ןיא ,תומחלמ
 לבל ייז ןעהייטשרעפ דרעװש םעד ןוא ,ןעינַאמרעג ןיא תומחלמ יד רעדייא
 טכַארּבעג טרָאד ןופ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד יװ ,ןעכורֿבעג וצ טוג ױזַא תוחּפה
 םורָאװ ; ןייז גיטיונ טינרָאג ףמַאק ןייק טעװ ,סנעגירעּביא ,ןַאריט ַא ןערהיפ וצ
 ןעּבָאה ןעלעװ רעסעּב ןעלעװ קלָאפ עשימיור סָאד טינ ןוא טַאנעס רעד טינ
 ,ץסוניסּפסַא ןעכילטנערָא םעד רעדייא ,ןעּבעל ןעטיישרעפ ןייז טימ ן'סוילעטיוו
 ,ןַאריט רעגיד'תירזכַא רעד רע'בושח ןייז טינ ייז ייּב טעװ ױזַא טקנוּפ ןוא:
 ,רעגינעי רעד רעדייא ,רַאה רעזילרעדניק רעד ,טשריפ רעדלימ רעד רעדייא
 ןענייז םולש ץן'רַאפ תוברע עטסעּב יד .רעדניק ןופ רעטָאפ ַא ךיוא זיא סָאװ
 .טינעג רעגיטייצ רעד טמוק ןיורט רעד ּבױא ,לשומ ם'נופ תולעמ ע'תמא יד

 יד בֹּושֹח זיא סע ּביוא רעּבָא ,ןסוניסּפסַא יז ןעּבָאה זיא ,רעטלע ם'נופ טייק
 סנעדייּב ןעצונסיוא יז ןענָאק ןכּב ;ץסוטיט ייז ןעּבָאה ,דנעגוי רעד ןופ טפַארק .
 ,נייַא ךיז ןענָאק ןעלעוו ןײלַא ייז סָאװ יד אל זיא ןעטלהייוורעדסיוא ץ'רַאפ ,רעטלע
 ןוא קרַאטש ןענָאיגעל יירד ךָאד ןענייז ייז םורָאװ ,טּפַארק רעצנַאג רעד טימ ןעלעטש
 ןעגָאזּבָא טינ ךיז ןעלעוו'ס רָאנ ,םיכלמ יד ןופ רעטילימ.ספליה יד ךָאנ ייז ןעּבַאה וצרעד
 טינ ןעפרַאדעּב סָאװ ,ַאּפָארײא ןופ ןעלייט יד ןוא חרזמ רעצנַאג רעד ןעפלעה וצ ןופ
 סע'סוניסּפסַא ,ןעילַאטיא ןיא עטעדניּברעפ יד םעד ץוח ,ן'סוילעטיוו רַאפ ןעּבָאה ארומ
 ךס ַא ךָאנ ןהייטשוצ סנעגירעביא ןעלעוו ןעטצעל םוצ ,ןהוז רעטייווצ ןייז ןוא רעדורּכ
 ךָאד טהיא ןעמ טָאה ,ןעטשרע םוצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,טייל עגנוי עגיד'סחוימ
 טלעיּפשעגסױא ךס ַא ךָאד זיא םעדכרוד ןוא ,טדַאטש ןופ הרימש יד טױרטעגנָא
 טעװ ,ןעהיצֿפױא ךָאנ ןעלעװ ייז ציױא ןוא .ערעייז יװ ,גנומענרעטנוא ןַא רַאפ
 רעד סָאװ ,ןעשנעמ ַאזַא רָאטַארעּפמיא ןַא רַאפ ןעּבײלקסױא טַאנעס רעד רשפא
 ןעטכַא ןענַאק טינ טהיא טעװ .הכולמ רעד ןופ עציטש ע'תמא יד ,רעטילימ

 ןענייז ייז תעשּב ,טרהיפעג ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ןעסעומש עכלעזַא 4
 ,עסַאמ ַא ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ייז ןעּבָאה רעּבָא דלַאּב .ךיז רעטנוא ןעוועג
 רַאפ ץסוניסּפסַא ןעפורעגסיוא ,טומ גידנעבעגוצ ןרעדנַא םעד רענייא ,ןעּבָאה
 ,הכולמ יד ןעװעטַאר לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא ןעּבָאה ןוא רָאטַארעּפמיא ןַא
 | ,ה:ּפכ ןיא ךיז טניפעג סָאװ
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 תומהלמ טשידיא יד

 טפַאשרעפ הכולמ רעד ןופ עגַאל יד טָאה טייצ רעגנַאלַא טניז ןיוש
 ךעגעװ טכַארטעג טינ טָאה רע רָאנ ,רערהיפסגירק ןעטשרעּבױא םעד תוגאד
 :םישעמ ענייז ןעגעוו ןופ ,עקַאט תמא ,ןיורט ץפיוא ןעגײטשוצפױרַא ןײלַא ,םעד
 ןעלעפעג רעסעּב זיא םהיא רָאנ .וצרעד יואר רַאפ ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה
 ינעלג ַאזַא ןופ תונּכס יד רעדייא ,ןעּבעל.טַאװירּפ ם'נופ טייקרעכיז יד ןעוועג
 רָאג .להַאװ יד ןעמעננָא טלָאװעג טינ רע טָאה רעּבירעד ןוא ,עגַאל רעדנעצ
 ןעטַאדלָאס יד ןוא ,םהיא וצ ןענַאטשעגּוצ רהעמ ץלַא ןענייז ןערי ציפָא יד
 טעשַארטסעג ןעּבָאה ןוא ןעדרעװש עזיולּב טימ טלעגנירעגמורַא םהיא ןעּבָאה
 סָאװ ,לעטש רעכױה רעד רַאפ ןעּבעל טינ ליװ רע ּבױא ,ןעטױט וצ םהיא
 עדער רערעגנייל ַא ןיא ךיז טהימעג רע טָאה ךָאנרעד .ןָא םהיא טָאּב ןעמ
 רָאנ .ןיורט ןופ ןעגָאזּבָא ךיז ליװ רע סָאװרַאפ ,םימעט יד ןערעלקרעד וצ ייז
 ךןעּבעגעגכָאנ ףוס.לּכףוס רע טָאה ,ןעגייצרעּביא טנָאקעג טינ יז טָאה רע זַא
 | ,רעלהייוו ענייז

 ןענַאטשעגוצ ןענייז ןעריציפַא עגירעּביא יד ןוא סונַאיקומ יװ תויה 5
 "רעגירעּביא רעד ןוא ,טפַאשרעה יד ןעמענרעּביא לעיציפָא לָאז רע ,םהיא וצ
 .היפ ןייז רעטנוא טיירג זיא רע זַא ,טרעלקרעד יירשעג סיורג טימ טָאה לייח
 לֹּכ םדוק רע טָאה רעּבירעד -- ,דנייפ ןעכילטיא ןעגעק ןעטעדטוצסױרַא גנור
 -עּב טוג ןעװעג זיא םהיא םורָאװ ,הירדנסּכלַא טימ ךיז ןרעכיזעּב ֹוצ טכוזעג
 ףרוד הכולמ רעד רַאפ טָאה ןעטּפיגע גנוטיידעּב עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טסואוו
 ,דנַאל עגיזָאד סָאד ןעּבָאה רָאנ טעװ רע ּבױא .טיג יז סָאװ ,תואובּת ערהיא
 ןעװ וליפא ,ןסוילעטיװ ןעפרַאװּבָארַא ןענָאק טעװ רע זַא ,טפָאהעג רע טָאה
 עג טָאה רע םורָאװ .ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז דלַאװעג טימ ןעלעװ טעװ רענעי
 ײלַאּביװ ,םיור ןיא קלָאפ םעד ןערעװ ןעסערעד דלַאּב טעװ רע זַא ,טנעכער
 'וצ טנעכערעג רע טָאה רעטייװ .רעגנוה ןעדייל םהיא רעטנוא ןעמ טעװ סע
 +רַאטשרעּפ ֹוצ ידכּב ,הירדנסּכלַא ןיא ןעהייטש סָאװ ,ןענָאיגעל עדייּב ןעמענ
 .ראװ ,טרָא רעד ןייז טפרַאדעּב ןעטּפיגע טָאה טצעלוצ ןוא ,לייח ןייז ןעק
 .קילגמוא ןעטכירעגמוא ןַא ןופ לַאפ ןיא ןעטלַאהעּב ןענַאק ךיז לָאז רע

 ןופ ןוא ,רהיא ףיוא ןעלַאפוצנָא רעװש סע זיא השּבי רעד ןופ םורָאװ
 ענעקורט יד רהיא רַאּפ ןעגיל טייז.ברעמ ןיא ;ןעּפַאה ַא ןהָא יז זיא טייז-םי
 יד טימ ןוא ענעיס טימ ךיז יז טצינערג טייז.םורד ןיא ;ןעיּביל ןופ תוירּבדמ
 דיּב טייז.חרזמ ןיא ;ןהייג טינ ןענָאק ןעפיש ןייק ואוו ,סולינ ןופ ןעלַאפרעסַאװ
 רהיא טנעיד טײז.ןופצ ןיא ;(ףוס םי) םי רעטיור רעד יז טרעסַאװעּב סוטּפָאק
 -ּפיגע רענעפורעגנָא ױזַא רעד ןוא ןעיריס ויּב דנַאל סָאד רעױמ ַא רַאפ יװ

 .עלַא ןופ םירצמ טָאה ױזַא .טינ ןעסוגסיוא ןייק טעמּכ טָאה סָאװ ,םי ףעשיט
 יִעּב ענעיס ויּב םויסולעּפ ןופ גנייל רהיא .,ןעגנוגיטסעפעּב עכילריטַאנ ןעטייז
 םויסולעּפ זיּב עניטנילּפ ןופ ןעמ זומ ףיש ן'פיוא רָאנ ;סעידַאטס 2000 טפערט
 וצ זיּב זיולּב ןעפיש ןערהָאפ ןענָאק סולינ ץפיוא .סעידַאטס 2600 ןערהָאפכוד
 ןעזָאל ןערהָאפ רעטײװ םורָאװ ;טדָאטש-ןעדנַאפלעה רענעפורעגנַא ױזַא רעד
 .ןעלַאפרעסַאװ עטנַאמרעד ןעּבױא יד טיג
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 תומחלמ עשידיא

 ףעווש ןעפיש ןעטייצ.םולש ןיא וליפא ןענַאק הירדנסּכלַא ןופ ןעפַאה םוצ
 . ַא ןיא ךיז טהיצ רעסַאװרהָאפ רעד ןוא לָאמש זיא רעיוט ןייז לייו ,ןעמוקוצ
 זיא ןעפַאה ןופ טייז עקניל יד .רענייטש ענעטלַאהעּב ןעשיווצ עיניל רעמורק
 םהיא רַאפ טגיל דנַאה רעטכער ןיא ;ןעגנוגיטסעפעּב עכילטסניק ךרוד טצישעג
 יד רַאפ טכיל טיג סָאװ ,םערוט ןעכיוה רהיא טימ סורַאפ לעזניא עניילק יד
 ײז ןעּבײלּב םעד תמחמ ;טיײװ סעידַאטס 300 ןופ ךלחמ ַא ףיוא עדנעזייר.םי
 .גײרַא רעווש זיא סע לייוװ ,ןעפַאה ןופ ךלהמ ןעסיװעגיַא ףיֹוא ןהייטש טכאנ:ייּב
 עגידלַאװעג טימ טלעגנירעגמורַא זיא לעזניא עניילק עגיזָאד יד .,ןערהָאפוצ
 .צעל יד ןָא ךיז טגָאלשעצ םי ןופ גנומערטש יד ליײװ .,סעּבמַאד עכילטסניק
 רעבירעד ,רעּביאנעגעק גערּב ןפיוא ןעגנוגיטסעפעב יד ןַא ךיוא ןוא עט
 רעּבירעד ,רעלָאמש ַא זיא לַאנַאק רעד לייוו ןוא ,ןערהַאפוצכרוד רעווש ָאד זיא
 ,ןעפַאה רעד זיא גינייוועניא טרהעקרעפ .ןערהָאפוצנײרַא ףילרהעפעג סע זיא
 טרהיפעגנײרַא טרעװ ָאד .רעכיז רהייז ,סעידַאטס 30 ןופ ףקיה ַא טָאה סָאװ
 יד טרעװ רַאפרעד ןוא ,ןעכַאז:סוסקול ןופ טכיֹורּב דנַאל סָאד סָאװ ,גנידצלַא
 רעצנַאג רעד רעּביא טקישעגרעדנַאנפ ןעטקודָארּפ ענעגייא יד ןופ תורתומ
 | | .טלעוו

 ּױוצ טכַארטעג סטָאה סֹוניסּפסַא סָאװ ,טינ רעדנואו ןייק ןכּב זיאס 6
 דמעמ ןרעטסעפ ַא ןעפַאש וצ ידכּב ,דנַאל עגיזָאד סָאד ךיז רַאפ ןרעכיזעג
 ,ןעטּפיגע ןופ רעטלַאװרעפ םעד ןעּבירשעג רע טָאה םעד ּבעילוצ .הכולמ רעד ןיא
 לייח ןופ טייקנעּבעגרעּביא יד טרעדלישעג םהיא טָאה ,(1 רדנסּכלַא סוירעּביט
 ףיא חרכה יּפ לע גידנעמענ ,אפֹוג רע זַא ,ןעסיװ טזָאלעג םהיא טָאה ןוא
 ןהֶא ןעמוקסיוא ןעלעװ טינ טלָאװ ,גנוריגער רעד ןופ אשמ ערעווש יד ךיז
 ,ףליה ןוא גנוקריווטימ

 ףֹּכיּת רע טָאה ,ףעירּב םעד טנעײלעגרעּביא טָאה דדנסּכלַא רָאנ יװ
 ןעּבָאה ענעי .ן'סוניסּפסַא וצ קלָאפ סָאד ןוא ןענַאיגעל יד ןערעוװש טזָאלעג
 ן'פיוא םישעמ ענייז ןופ ןַאמ ןעגיזָאד ם'נופ טייקגיטכיו יד טסואוועג טוג
 רדנטּכלַא .טגלַאפעג דיירפ טימ יז ןעּבָאה ןכּב ןוא ,ץַאלּפױש.סגירק ןעטנעהַאנ
 עג רעד ייּב לָאר עגיטכיוו ַאזַא ןערָאװעג טױרטעגנָא זיא םהיא סָאװ ,רעּבָא
 יװ ,ןעמענוצפיוא םהיא ידכּב ,תונכה טכַאמעג טָאה ,לשומ םעיינ ם'נופ גנומיטש
 ,ןייז וצ רעהעג סע

 ךערָאװעג טמיטשעּב סוניסּפסַא זיא רעדנעל.חרזמ יד ןיא זַא ,הרושּב יד
 "טיא ןוא ,טיירּפשרעפ ךיג רהייז סנעגירעּביא ךיז סָאה ,רָאטַארעּפמיא ן'רַאפ

 צעכילהיירפ יד ןעפורסיוא טזָאלעג טָאה ,םיבוט םימי טרעייפעג טָאה טדָאטש עכיל

 ןוליפ סּפָאז ָאליפ ןעשידיא םעד ,הדוהי ןופ רָאטַארוקָארּפ רענעזעװעג רעד זיא סָאד (

 טיולג ןעשידיא ןופ טגָאזעֿגּבָא ךיז טָאה רע .רעדורּב ַא (ינורדנטּכלאה הידידי) הירדנסּכלַא ןופ

 +נָא יד ןופ רענײא ךיוא ןעוועג זיא רע .רעטמַאעּב רעשימיור א ןוא דייה ַא ןערָאװעג זיא ,ןעּב

 ךָאנ טױרעװ ןוא ן'סוטיט ךרוד םילשורי ןופ גנורעגעלעּב רעד יב ל"ה ןעשימיור ןופ רערהיפ

 ,רעכיּב עגידרעטײװ יד ןיא טנָאמרעד לָאמ עכילטע
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 יד ךיוא .םענעּבילקעגסױא ם'נופ טנוזעג ן'רַאפ תונּברק טכַארּבעג ןוא הרושּב
 ןענַאטשעגפױא גנַאל טינ ןענייז סָאװ ,ןעינָאנַאּפ ןוא ןעיזעמ ןיא ןענָאיגעל

 .רעטסערג רעד טימ ןעּבָאה ,סע'סוילעטיוו גנומענרעטנוא רעכילרהעפעג רעד ןעגעק |
 ,רַאה רעייז סלַא ן'סוניסּפסַא יירטעג ןייז וצ ןערָאװשעג דיירפ-

 ואוו ,סֹוטירעּב ןייק הירסיק ןופ ןעטָארטעגסױרַא סוניסּפסַא ןיא לייוורעד |
 .נַא ןופ ןוא ןעיריס ןופ סעיצַאטוּפעד הייר ַא טרַאװעג םהיא ףיוא ןעבָאה סע
 ץנערק טדעטש ענלעצנייא יד ןופ ןעּבעגוצרעּביא םהיא ידכּב ,ןעצניװַארּפ ערעד
 יניײֵא ךיז טָאה ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעּפ רעד ,סונַאיקומ ךיוא .בוט.לזמ ַא טימ
 .סױרַא טָאה גנורעקלעפעּב יד ױזַא יװ ,טעדלעמעג םהיא טָאה ןוא ןענופעג
 .ןערָאװשעגוצ ןעּבָאה טדעטש עלַא ןוא ,טייקנעּבעגרעּביא רהיא ןעזיוועג

 ןעּבָאה ןעדנַאטשמוא יד ןוא ,הרושּכ ןעגנַאגעג זיא ץלַא יװ תויה
 ןעמוקעגפיוא ץסוניסּפסא ייּב זיא רעּבירעד ,הבוט ןייז וצ טלעטשעגפיונוצ ךיז
 ןעמונעגרעּביא החגשה רעכילטעג ַא ןהָא טינ אמּתסמ טָאה רע זַא ,קנַאדעג רעד
 יד ןעּבעגעג םהיא טָאה םימשה ןמ ןיד.רזג רעטכערעג ַא רָאנ ,גנוריגער יד
 עגיזָאד יד עכלעוו ךרוד ,םיתפומ ערעדנַא ץוח .טלעװ רעד רעּביא טּפַאשרעה
 ,ןײַא טצעי םהיא ןענייז ,ןערָאװעג טגָאזעגנָא סלָאמטפָא םהיא זיא טּפַאשרעה
 ,רָאטַארעּפמיא ןעפורוצנָא םהיא ךיז טגעװרעד טָאה סָאװ ,דייר ט'פסוי ןעלַאפעג
 רעגיזָאד רעד ַא ,ןעקָארשרעד ךיז טָאה רע 4 טּבעלעג טָאה ןוריג תעשּב ךָאנ

 ,םהיא ייּב רענעגנַאפעג סלַא ןייז ץלַא ךָאנ לָאז שנעמ

 עגירעּביא יד ןוא ן'סונַאיקומ ךיז ֹוצ ןעפורעג רע טָאה םעד תמחמ
 ס'פסוי טשרעוצ טרעדלישעג ייז טָאה ,דניירפ עטוג ענייז ךיוא ןוא ןעריציפָא
 ,תּפדוי ייּב טפַאשרעפ ,ץסוניסּפסא ,םהיא טָאה רענעי הימ לעיפיוו ןוא עיגרענע
 .רָאפ טלָאמעד םהיא ןענייז סָאװ ,תואובנ ענייז טנָאמרעד רע טָאה ךָאנרעד
 ךיז יז ןעּבָאה רעטעּפש רָאנ ,טיונ ןיא גנודניפרע ןַא יװ ,טושּפ ןעמוקעג
 .ָאװעג ןעבעגעג טָאג ןופ ןענייז יז זַא ,ןעשינעהעשעג יד ךרוד ןעזיװעגסױרַא;
 ּביוא -- טדערעג רעטייוו רע טָאה -- הּפרחַא ןעװעג סע טלָאװ רעּבירעד, .ןעד
 ןוא טפַאשרעה רעד ןעגעװ טגָאזעג האובנ רימ טָאה סָאװ ,ןַאמ רעגיזָאד רעד
 .עב רעטייװ ךָאנ לָאז ,טײהטָאג רעד ןופ גנוקעלּפטנע ןַא טכַארּבעג רימ טָאה.
 לזמ םעד ןעגָארט ןעזמ לָאז ןוא רענעגנַאפעגסגירקַא יװ ןערעװ טלעדנַאה

 ןוא ן'פסוי ןעפור וצ להעפעב א ןעּבעגעג רע טָאה ףיורעד .'סופּתַא ןופ
 .ןעטייק יד םהיא ייּב ןעמענוצּבָארַא

 ,קנַאד רעד ןופ ןעגנורדעג ןעּבָאה ןעריציפָא יד סָאװ טייצ רעד ןיא |
 ןעגנונעפָאה עטסערג יד ,ןעדמערפ ַא ןערָאװעג ןעזיוועּב זיא סָאװ ,טײקרַאּב
 :טגָאזעג ,רעטָאּפ ןייז ןעּבענ ןענופעג ךיז טָאה רעכלעװ ,סוטיט טָאה ,ךיז רַאפ
 יד טימ םענייאניא ןעמענּבָארַא ןפסוי ןופ לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפ רשוי רעד;
 ףימ בוא םורָאװ ;ןָאטעגנָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,תונויזּב יד ךיוא סנעוייַא

 .9 ,8 ,ןוַז ךוב ןעּביוא העז (}
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 סע טעװ טלָאמעד ,ןעקַאהעצ רָאנ ,ןעסילשפיוא זיולּב טינ ןעטייק יד ןעלעוו

 ױזַא ."טדימשעג ןעװעג טינ לָאמ ןייק וליפא טלָאװ רע יװ ױזַא ,ןייז

 טימ ןעװעג ןעניז סָאװ ,עגינעי יד טימ ןוט וצ ןייז גהונ ךיז ןעמ טגעלפ

 ןוא ןעװעג םיּכסמ ףירעד טָאה סוניסּפסַא .ןעטייק ןיא טדימשעג טכערמוא

 ױזַא .קַאה ַא טימ טקַאהעצ ןעטייק יד טָאה ןוא טַאדלָאס ַא ןעמוקעג זיא דלַאּב

 ,דובּכ ןעלופ ןייז ןעמוקעּב רעדיוװ האובנ ןייז רַאפ גנוניולעּב ַא סלַא ףסוי טָאה

 ךייש זיא סָאװ ,גנידצלַא ןיא טּביױלגעג םהיא ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 | ,טפנוקוצ רעד וצ

 לעטיּפאק רעטפלפ

 ןוא ,םױר ןײק בא סוניסּפסא טרהָאפ ,ןעלַאפעג זיא סוילעטיוו יװ םעדכָאנ

 ,םילשורי ןײק ןהײג ךיז טזָאל סוטיט

 .רעפ ןוא סעיצַאטוּפעד יד טרעפטנעעגּבָא טָאה סוניסּפסַא יװ םעדכָאנ 1

 סע ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא סרעטלַאװרעפ ןופ סעלעטש יד טלייט

 ןיא .היכיטנַא ןיק קעװַא רע זיא ,וצרעד יואר ןעוועג ןענייז ןוא טנעידרעפ

 .נעװ טציא ךיז לָאז רע ןיהואו ןעװעג בשיימ ךיז טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד

 ,רעגיטכיװ טרָאפ ןענייז םיור ןיא םינינע יד זַא ,ןהעזעגנייֵא רע טָאה ,ןעד

 ןעװעג ייס-יװ.יײס זיא טדָאטש עטצעל יד .הירדנסּכלַא ןייק גוצ רעד רעדייא

 ,ץ'סוילעטיוו ךרוד טגיהורמואעּב ןעוועג זיא םיור טרהעקרעפ ,רעכיז םהיא רַאפ

 ןופ לייח ןעדנעטיידעּב ַא טימ ץסונַאיקומ סיוארָאפ טקישעג רע טָאה רעּבירעד

 ןוא רעטניװ ןעװעג זיא סע יװ תויה .ןעילַאטיא ןייק קלָאּפ.סופ ןוא יירעטייר

 רע טָאה רעּבירעד ,םי ץרעּביא העיסנ רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה סונַאיקומ

 ןעיגירפ ןוא איקטופק ךרוד השּבי רעד רעּביא לייה ןייז טרהיפעג

 דניװשעג ןָאיגעל ןעטירד ןטימ סומירּפ סינָאטנַא ךיוא זיא לייוורעד ,2|
 ידכב ,רעטלַאװרעּפ ןעװעג טלָאמעד זיא רע ואוו ,ןעיזעמ ןופ ןעטָארטעגסױרַא

 'עצ םהיא ןעגעק טקישעגסױרַא טָאה רענעי .ץסוילעטיוו .טימ ןעגָאלשוצ ךיז

 ןיז תמחמ ןעטלַאהעג קרַאטש רהייז טָאה רע ןעמעװ ןופ ,ןסונעילַא ַאניצ

 ןעשרַאמ עכיג ןיא זיא .ַאניצעצ .לייח ןעדנעטיידעּב ַא טימ ,ץָאטָא רעּביא ןוחצנ

 רענגעג ןיז טימ ןעּפָארטעגפױנוצ ךיז טָאה ןוא םיור ןופ ןעטָארטעגסױרַא

 .ןעילַאטיא ןופ ץינערג םייּב ןעילַאג ןופ טדָאטש ַא ,ַאנָאמערק יי ץ'סוינָאטְנַא

 ם'נופ גנונעדרָא עטוג יד ןוא טײקרַאטש יד ןהעזרעד ָאד טָאה רע זַא רָאנ

 ,טכַאלש ַא ןיא ןעזָאלוצנײרַא ךיז טגעװרעד טינ רע טָאה ,לייח ןעכילדנייפ

 .עג זיא ןעטערטקירוצ זַא ,טכודעגסיוא ךיוא ךיז םהיא טָאה סע יװ תויה ןוא

 ,הדיגּב ןעגעװ ןָאטעג רעלק ַא רע טָאה רעּבירעד ,ךילרהעפ

 .רעטנוא ענייז עלַא ןעּבילקעגפיױנוצ רע טָאה ןיימ ןעגיזָאד םעד טימ

 ,ײז ןעגעוועּב וצ ריז טסיילפעג טָאה ןוא ןענוּבירט ןוא ןענָאירוטנעצ ענענעג
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 ףיוא ןעקריװ וצ טכוזעג טָאה רע .ץ'סוינָאטנַא טימ ןעגינייארעפ ךיז ןעלָאז יז
 טרהעקרעפ ,טכַאמ סע'סוילעטיו ןעפרָאװעגּבָארַא טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד יז
 :טגָאזעג רע טָאה ,רענייא רעד .ןעּביוהעגפיוא רע טָאה טײקרַאטש סע'סּוגיטּפסַא
 .טכַאמ יד טָאה רעּבָא רערעדנַא רעד ,ןעמָאנ ץטיול טינ רהעמ רעשרעה זיא
 ,תויחרכה רעד ןעבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז ייז זַא ,עטסעּב סָאד זיא רעכירעד
 רעּבירעד זיא ,הלטמ ַא ןעּכָאה אמּתסמ ךָאד יײז ןעלעװ ףמַאק ןיא יװ תויה ןוא
 ןעטוג ן'טימ ןעלעװ ייז סָאװ ,םעדכרוד הנּכס יד ןעדיימסיוא רעסעּב יז ןעלָאז
 רעיײז ןהָא ךיוא סוניטּפסַא זיא ,סנעגירעּביא .גנוניימ רעייז ןעטייּבמוא ןעליוו
 ,ךָאנ טלהעפ םהיא סָאװ ,גנידצלַא ךיז ןעפראוורעטנוא וצ דנַאטש ןיא ףליה
 ןעגידיטרעפ טינ ףליה רעיײז טימ וליפַא ןָאק סוילעטיוו סָאװ טייצ רעד ןיא
 ,טָאה רע סָאװ ,סָאד

 -רעּביא יײז ןעּבעגעגניַא םהיא ךיז טָאה תונעט עכלעזַא ךסַא ךרוד 3
 רָאנ .ץסוינָאטנַא וצ ליח ןעצנַאג ןײז טימ רעּבירַא זיא רע ןוא ,ןעדיידוצ
 ארומ ןוא הטרח ןעמוקעּב ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה טכַאנ רעגיּבלעזרעד ןיא ךָאנ
 ףךָאנ לָאז רע זַא ,ןייז ןַאק רעמָאט :טקישעג יז טָאה סע רעװ ,םעד רַאפ
 יףיוא ןעלַאפעגנָא יײז ןענייז ןעדרעװש עזיולּב טימ ,דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעג
 רעייז טרהיפעגסיוא עקַאט ןעטלָאװ ייז ןוא ,ןע'גרה וצ םהיא ידכּב ,ץַאניצעצ
 ןעטעּבעג ןוא עינק יד ףיוא ןעלַאפעג טינ ןעטלָאװ ןענוּבירט יד ּביוא ,ןַאלּפ
 ,םהיא ןעטױט וצ ןופ טגָאזעגּבָא ךיז ,תמא ,יז ןעּבָאה ףיורעד .םהיא רַאפ
 טַאהַעג ןעּבָאה ןוא דגוּב סלַא ןעטייק ןיא טדימשעג םהיא ןעּכַאה יז רָאנ
 .ן'סוילעטיוו וצ ןעקישוצּבָא םהיא העדּב

 .צג ףֹּניּת רע טָאה ,םעד ןעגעװ טסואוורעד ךיז טָאה סומירּפ רָאנ יו
 .ָאװעּב רעלופ ןיא טרהיפעג יז טָאה ןוא ןעטערטסױרַא ןעשנעמ ענייז טזָאל
 רָאנ ,טכַאלש יד ןעמונעגנָא ןעּבָאה עטצעל יד .עגינירטּבָא יד ןעגעק גנונעפ
 אלטנַא ןענייז ןוא טרהעקעגמוא ךיז ייז ןעּבָאה דנַאטשרעדיװ ןעצרוק ַא ךָאנ
 ."נשענבָא רעטייר ענייז טימ טָאה סומירּפ רָאנ .ַאנָאמערק ןייק ןערָאװעג ןעפ
 .ָאלטנַא יד ןופ לייט ןעטסערג םעד טע'גרה'עגסיוא טָאה ,ןעגעװ עלַא ייז ןעט
 זיא ןוא ,טדָאטש רעד רַאפ טלעגנירעגמורַא יײז טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ענעפ
 טָאה טדָאטש יד :ַאנָאמערק ןיא ןעגנורדעגנײרַא עגירעּביא יד טימ ךיילגֹוצ
 ףךס ַא ץוח היא ײּברעד .ןעּבױר ףיוא ןעטַאדלָאס ענייז ןעּבעגעגרעּביא רע
 רעצנַאג סע'סוילעטיו ןעמוקעגמוא ,רעניױאװניײַא עגיטרַא ןוא םירחוס עדמערפ
 .עגנָא טָאה סוינַאטנַא ךיוא רעּבָא .ןַאמ 30 200 ןופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,לייה
 .בָארַא טזָאלעג רע טָאה ךָאנרעד .ןַאמ 4500 ןָאיגעל ןעשיועמ ןייז ןופ ןערהָאװ
 ידכּב ,ןסוניטּפסַא וצ טקישעג םהיא טָאה ןוא ןעטייק יד ץַאניצעצ ןופ ןעמענ
 .ונעגפיוא חילש םעד טָאה רענעי .ןעשינעהעשעג יד ןעגעװ םהיא ןעדלעמ וצ
 סָאװ ,םעדכרוד הדיגּב ןייז ןופ הטרח יד טקעדרעפ טָאה ןוא גילעזטייל ןעמ
 .דובּכ ןעּבעגעגּבָא דייהרעטכירעגמוא .םהיא טָאה רע

 :עגעגנייַא ץסוניּבַאס ךיוא טָאה ,ןָא טמוק סוינָאטנַא זַא ,הרושּב יד 4
 -ייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע .טומ ןעּב
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 סע זַא .םילָאטיּפַאק םעד ןעמונרעפ ייז טימ טָאה ןוא ,ךַאװ רעד ףיוא טכַאנ
 ,רענעמ עגיד'סחוימ ךס ַא ךָאנ ןענַאטשעגוצ םהיא וצ ןענייז ,גָאט ןערָאװעג זיא
 -עג ןעמ טָאה םהיא ןופ סָאװ ,סונַאיצימָאד קינעמילּפ ןייז ךיוא ייז ןעשיווצ
  ןוחצנ ץּבעילוצ ןוט עטסניימ סָאד טסעװ רע זַא ,טּפָאה

 ,גרַאז סָאװ גיצניו ץסוילעטיו טּפַאשרעּפ סומירּפ טָאה ,סנעגירעּביא
 ןיא רעמענלײטנָא יד ףױא סעּכ ןיא קרַאטש ןעװעג רע זיא רעּבָא רַאפרעד
 טצכעלעג תוירזכא רענערָאפעגניַא תמחמ טָאה רע יוװ תויה ןוא ,הדירמ סע'סוניּבַאט
 טָאה רע סָאװ ,לייח ןופ לײט ץטימ רע ןיא רעּבירעד ,טולּב עלעדייא ךָאנ
 ןעּבַאה טומנעדלעה טימ .םוילָאטיּפַאק ץפיוא ןעלַאפעגנָא ,טכַארּבעגטימ טַאהעג
 ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ייס ,ןעלַאּפעגנַא ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ייס ןעטירטשעג
 ןעניײז סָאװ ,ןענַאמרעג יד ךיז טָאה טצעלוצ .ּבָארַא לעּפמעט ןופ טפמעקעג
 ,ליגרעּב םעד ןעּפַאחרעּפ וצ ןעבעגעגנייֵא ,לחָאצ רעייז טיול רעקרַאטש ןעוועג
 עגיד'סחוימ ךס ַא טימ סונַאיצימָאד ןערָאװעג לוצינ ןענייז סנַא ךרוד יװ רָאג
 .ַאס ,ןערָאװעג טע'גרהעגסױא זיא טרהעקרעפי עסַאמ עגירעּביא יד ,רעמיור
 לעּפמעט םעד ןוא ,טיוטעג ןוא ץסוילעטיו רַאפ טכַארּבעג ןעמ טָאה ן'סֹוניּב
 טּבױרעגסױא ןעּבָאה ייז יװ םעדכַאנ ,ןעדנוצעגרעטנוא ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה
 | ןענַאטשעג טרָאד ןענייז סָאװ ,םילּכ ערעיײט יד

 ,טדָאטש ןיא ןעגנורדעגנײרַא לייח ןייז טימ סוינַאטנַא זיא םורַא גָאט ַא ןיא
 ןיא טלעטשעגרעדנַאנופ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס סע'סוילעטיוו םגה ןוא
 ןעגעווטסעדנופ ,טלעטשעגנעגעקטנַא קרַאטש ךיז ןעּבַאװה ,םיור ןופ רעטרע יירד
 ןעװעג ןיא סָאװ ,אפוג ץ'סוילעטיוו .ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא עלַא ייז ןענייז
 .עגקעװַא ,ץַאלַאּפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע תעשּב ,ןומח רעד טָאה ,רוּכש
 ןוא ,םהיא ןופ טעּפשעג ןוא םינפוא ײלרעלַא ףיוא םהיא טגינייּפעג ,טּפעלש
 טרעיודעג טָאה גנוריגער ןייז .טדָאטש ןעטימ ןיא טע'גרהעגקעװַא טצעלוצ
 א ןעװעג טרעשעּב םהיא טלָאװס ּבױא ;געט ףניפ טימ םישדח טכַא זיולּב
 רַאפ טקעלקעג טינ הכולמ עצנַאג יד ,טכוד רימ יװ ,טלָאװ ,ןעבעל ןרעגנייל
 .מוא ןעשנעמ 50000 רעכעה ךָאנ ןענייז ,םהיא ץוח .יירעגניײרּבסױא ןייז
 שדוח ןיא געט ירד ןעמוקעגרַאפ ויא סָאװ ,געלשעג םענעי ןיא ןעמוקעג
 .,רילסּכ

 טימ סונַאיקומ טדָאטש ןיא ןעטַארטעגנײרַא זיא גָאט ץ'רעדנַא ן'פיוא
 ןעלעטשּבָא ןעשנעמ סע'סוינָאטנַא ןעסייהעג ףֹּכיּת טָאה ןוא ןעטַאדלָאס ענייז

 .רעד ןעּבָאה ןוא רעזיה יד טכוזעגכרוד ייז ןעּכָאה רדסּכ םורָאװ ,הטיחש יד
 ןעּבַאה יז סָאװ ,רעגריּב ךס ַא ךיוא ןוא סע'סוילעטיוו ןעטַאדלָאס ךסַא טע'גרה
 ןייק יז ןעּבַאה גנורעטיּברע רעייז ןיא ןוא ,רערהיפנַא ענייז רַאפ ' ןעטלַאהעג
 טרהיפעגסיורַא סונַאיקומ טָאה ךָאנרעד .טכַאמעג טינ דיישרעטנוא םעיונעג
 יב ,רעשרעה טלַא קלָאפ םעד טלעטשעגרָאפ םהיא טָאה ןוא ןסונַאיצימָאד

 .עב רעגריּב יד ןעּכָאה ,קערש ןופ טציא טיירפעּב .ןעמוק טעװ רעטָאפ ןיי
 טייצ רעכיילג וצ ןעּבָאה ןוא סוניסּפסַא רָאטַארעּפמיא םעד דיײרֿפ טימ טסירג
 .ןעלַאפ סע'טוילעטיו ןוא ןיורט ץפיוא ןעגײטשפױרַא ןייז טרעייפעג
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 תעשּב ,הירדנסּכלַא ןיא ןעמוקעגנָא ןעװעג סָאװ רָאנ זיא סוניסּפסַא ,5
 ןעּנָאה הירדנסּפלַא ןיא .םיור ןופ תֹורוׁשֹּב עכילהיירפ יד טרעהרעד טָאה רע
 טציא זיא רע סָאװ ,טלעװ רעד ןופ ןעלייט עלַא ןופ םיחולש ןענופעגנייַא ךיז
 ןענייז סיורג זַא ןוא .בוט.לזמ ןעּבעגוצּבָא םהיא ידכּב ,לשומ רעייז ןעוועג
 ,ןיילק וצ רַאפ ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה טדָאטש יד זַא ,ןעסַאמ.ןעשנעמ יד ןעוועג
 .דרע רעד ףױא טדָאטש עטסערג יד יז זיא םיור ךָאנ םגה

 ייור יד ןוא ,טנעקרענָא ןערָאװעג םוטעמוא זיא גנוריגער ןייז יװ תויה
 טָאה רעּבירעד ,טעװעטַארעג ןערָאװעג דייהרעטכירעגמוא זיא הכולמ עשימ
 ךָאנ זומ ןעמ סָאװ ,ןעלטימ יד ףױא ןעקנַאדעג ענייז טדנעװעג סוניטּפסַא
 הֹּכיּת רעטניװ ףוס םוצ טליַאעג ךיז טָאה אפוג רע .הדוהי ןיא ןעמעננַא
 יד טימ טגידנעעג ךיג רע טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעילַאטיא ןייק ןערהָאפוצּבָא
 לקענּבָא ןַא טימ טקישעג רע טָאה ן'סוטיט ןהוז ןייז ,הירדנטּכלַא ןיא םיקסע
 ,םילשורי ןעמענוצנייא ידכּב ,לייח םענעּב

 ַא טגיל סָאװ ,סילָאּפָאקיג זיּב השּבב רעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא רענעי
 ליײח ןייז טזָאלעג טרָאד טָאה ,הירדנסּכלַא ןופ טייװ סעידַאטס 20 ןופ ךלהמ
 וצ זיּב סולינ ךייט ן'רעּביא ןערהָאפעג זיא ןוא ןעפישסגירק ןיא ןעגײטשנײרַא
 יד ןופ סױרַא רע זיא טרָאד .זירק ןעשיעדנעמ ןיא סיזומט טדָאטש רעד
 ַא ןיא טגיטכענעגרעּביא טָאה ןוא סופוצ רעטײװ קעװַא זיא ןוא ןעפיש
 .ַארעה ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה רעגעלטכַאנ ןעטייװצ םעד ,סינַאט ליטדעטש
 .וצסיוא ןענוגרעפ ךיז טָאה רע ואװ ,םויסולעּפ ןיא ןעטירד םעד ,סילָאפָאעלק
 ,םויסולעּפ ייּב סולינ םעד רעּבירַא רע זיא גָאט ןעטירד םעד .געט ייווצ ןעהור
 טרעגַאלעג טָאה ןוא רּבדמ רעד ןיא עזיר גָאט ַא ןופ ךלחמַא ןעגנַאגעג זיא
 עגיזָאד יד .עניקַארטסָא ייּב גָאט ןרעדנַא םעד ,סָאיזַאק סיוצ ןופ לעּפמעט םייּב
 ןעגניירּב סע רענױאװנייַא יד ןעזומ רעּבירעד ,רעסַאװ ןייק טינ טָאה עיצנַאטס
 .רעד טָאה ,ערורָאקַאניר ןיא טהורעגסיוא רע טָאה ךָאנרעד ,ואװשרעדנַא ןופ
 םעד ,ןעיריס ןופ טדָאטש עטשרע יד ,חיפר ֹוצ זיּב גָאט ןעטרעפ םעד טכיירג
 גָאט ןעטסקעז םעד ,הזע ןיא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא רע טָאה גָאט ןעטפניפ
 ןוא ,ופי ןײק טרָאד ןופ ,הנבי ןייק קעװַא רע זיא טרָאד ןופ ,ןולקשא ןיא
 ףיוא ןעּבײלקפינוצ טנעכערעג טָאה רע ואװ ,הירסיק ןייק ופי ןיפ טצעלוצ
 טייח ןעגירעּביא םעד



 ,ךוּב רעטפניפ
 ;טלאהביא

 .ןעײטרַאּפ ײרד ןיא טקירדעגסױא ךיז טָאה םילשורי ןיא המוהמ יד יוזַא יװ

 ,טדָאטש רעד ןופ לרוג ןרעטיּב םעד רעּביא גָאלק סרעביירש-סטכישעג םעד

 ףעדנוצעגרעטנוא ןערעװ ,תקולחמ ךיז ןעשיווצ ןערחיפ םידרומ יד סָאװ ,טײצ רעד ןיא

 ,האובת טימ סרעלכיײּפש ךס א

 'ףנײרפ עטוג ןוא םיבורק יד ןוא ,ןײא:גָאט סיוא:גָאט ןענעלשעג רָאפי ןעמוק םילשורי ןיא

 .ןעגָאלקעּב וצ יז טינ וליפא ךיז ןעגעװרעד ענעלַאפעג יד ןופ

 "תיב םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ץלָאה יד ןופ ןעיונפיוא טלָאװעג טָאה ןגהוי יױזַא יװ

 טָאה רעמױר יד ןופ ןעמוקנָא רעד רָאנ ,דגנּכש דצ ם'נופ רעגנײהנָא יד ןעגעק סמערוט ,שדקמה

 ,ןירעד טרעטשעג םהיא

 ,םילשורי ןעגעק ןעטערטסױרַא םייּב גנונעדרָא:שרַאמ סע'סוטיט

 רָע זַא יװ .םילשורי םורא דנעגעג יד ןעשרָאפוצטױא ידכּב ,ןַאמ 600 טימ טײר סוטיט

 .ןעדיא יד דצמ לַאפנָא םעד ןעגעק טגידיײטרעפ גיטומ יײּברעד ךיז טָאה

 טרָאד טָאה ןוא ,סָאּפָאקס ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,טרָא ן'זיּב ןעגנַאגרעד זיא רע ױזַא יו

 ,לײה ןײז ןופ ןעגנולײטּבָא ענלעצנייא יד טלעטשעגרעדנַאנופ

 ףןָא ןעמוק רעמיור יד זַא ,ןהעזרעד ןעּבָאה ײז יװ םעדכָאנ ,ןעּבָאה ןעדיא יד ױזַא יװ

 ןעגידגנולצולּפ ַא ײּב ןוא טײצ רעצרוק ַא ףױא םולש ןעסָאלשעג ,ן'תקולחמ ערעײז ןעסעגרעפ
 .ןָאיגעל ןעטנהעצ םעד ןעבירטרעפ ןוא ןעגָאלשעצ לאפסיוא

 דבײפ יד ןעטימ ןיא רָאנ ,לײח ןייז ןופ ןערָאװעג ןעטינשעגּבָא זיא סוטיט ױזַא יװ
 הע ,טדערעגוצ םהיא ןעּבָאה דנירפ עטוג ענײז ױזַא יו ןוא ,ןעגָאלשעג גיטומ ךיז רע טָאה
 ,הנכס ןיא ןעלעטשסיורא גיטומרעּביא יױזַא טינ ךיז לָאז

 ײעּב המוהמ יד ןזיא ןפוא אזא ףיוא ןוא ,םיאנק יד ןעװעג רבוג טָאה ןנחוי יוזא יװ

 ןעײטרַאפ ײװצ ףיוא ןערָאװעג טצינערג

 "עלעב ראפ גיסַאּפ ןענײז סָאװ ,רעטרע יד ןעכײלגסיױא ןעסיהעג טָאה סוטיט ױזַא יװ

 ןעלַאפעגנײרא גיטכיזרָאפמוא ןענַײז סָאװ ,רעמיױר יד ןעװעג לחומ טָאה ןוא ,ןעטיײּברַא-סגנורעג

 םעדכָאנ ,טָאה רע יװא יװ .ײז רַאפ טלעטשעגקעװַא טאהעג ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,רעיול א ןיא
 שנהעג רעגָאל םעד טקורעגוצ ,ןרעיומ יד וצ זיִּב ץאלפ ןעצנצג םעד טכײלגעגסױא טָאה רע יװ

 ,טדָאטש םֹוצ רעט

 . ,טדָאטש ןופ ןרעיױמ יד ןופ גנוּביײרשעב

 .שדקמה-תיּב ןופ גנובײרשעג
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 ,טלאהניא

 ,לודג-ןהֹּכ ןופ רעדילק יד ןעגעװ ןוא רעדיילק ערעַײז ןעגעװ ךיוא ןוא םינהּכ יד ןעגעוו

 .טמיטשעּב ןעּבָאה סָאװ ,רערהיפנָא יד ןעגעװ .ןועמש ןוא ןנחוי ןענַאריט יד ןעגעוו

 .רעפ טרעװ ,ןעשרָאפוצסױא יז ידכּב ,ןרעױמ יד םורַא טײר סוטיט סָאװ טײצ רעד ןיא

 רעכיג סָאװ רע טסײה רַאפרעד ןוא ,ן'פסוי ןעבעג טהיײטש סָאװ ,רונקנ דניירפ ןייז טעדנואוצ

 .סענישַאמ-סגנורעגעלעּב יד ןעגניירּב ןוא ןעלאװ יד ןעיובסוא

 'ןרעדנַא םעד רענײא ןעּבָאה ײז ױזַא יװ ןוא ,ןועמש ןוא ןנחוי ןענַאריט יד לָאמַא ךָאנ

 .ערעדײלש ןעטסילַאּב יד סָאװ ,רענײטש יד ןופ גנוקריװ רעד ןענעװ .ןעפלָאהעג

 יירד ןיא ןערָאװעג טגידעשעּב זיא רעיומ יד יװ םעדכָאנ ,ןעכָאה ןענַאריט יד יזַא יװ

 יד ןעגעק ףמַאק ןיא ןעטָארטעגסױרַא טנינײארעפ ןעניײז ,ךיז ןעשיװצ םולש טכַאמעג ,ןעלעטש

 ןופ רערהיפנָא רעד ,ןגחוי ױזַא יװ .סענישַאמ.סגנורעגאלעב ערעייז טנערברעפ ןעּבָאה ןוא רעמיור

 ,לײפ א ךרוד ןערָאװעג טיוטעג זיא ,םימודא יד:

 ךיז ןופ זיא ,טיוּבעגסױא ןעּבָאה רעמיור יד סָאװ ,סמערוט יד ןופ רענײא ױזַא יװ

 ףליה רעד טימ ןוא גנוסיגרעפטולב רעסיורג 8 רעטנוא ןעּכָאה יז יװַא יװ ןוא ,ןעלַאפעגניַא

 + יד ןעמונעגנייַא ,"ןוקינג ,ןעּבעגעג ןעמָאנַא םהיא ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,קָאּבמערוטש ם'נופ

 ,רעיומ עטשרעי

 ןעדיא יד רָאנ ,רעיומ רעטײװצ רעד ףיוא ןעלַאפנָא ףֹּכיּת טלָאװעג טָאה סוטיט יוזַא יו

 ,טגיטסעפעּב גנידצלַא ןעּכָאה ןוא לֵאפנָא םעד ןעטלַאהעגסױא ןעצָאה

 ,סוניגנָאל ןַאמטגירק ןעשימיור ןעגעוו

 .רעמיור יד ןוא ן'סוטיט טרַאנעגּבָא טָאה סָאװ ,רוטסק ןעדיא םענעּבירטעגכרוד םעד ןעגעוו

 .קירוצ ןערָאװעג ןענייז יז רָאנ ,רעיומ עטײװצ יד טּפאחרעפ ןעּבָאה רעמיור יד יוזא יװ

 | .רעיומ יד ןעמונעגניײא יז ןעבָאה לַאפנָא ןעטײװצ םייּב טשרע ןוא ,ןעבירטעג.

 ןעדיא יד ביוא לָאפ ןיא ,גנורעגעלעּב יד ןעלעטשוצּבָא טגָאזעגוצ טָאה סוטיט ױזַא יוװ

 :רעד ןוא ,ןערָאװעג הצורמ טינ ףיורעד ןענַײז ןעדיא יד ױזַא יװ ןוא ,ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלעוו

 ,גנורעגעלעב רעד רַאפ ןעמונעג רעדיװ ךיז רע טָאה רַאפ

 ןעגײז קלָאפ ןופ ןעשנעמ ךס א ױזַא יװ ןוא ,טַײלסדנַאל ענַײז ןעגעק תוארתה ס'פסוי

 ,רעמיור יד וצ רעּבירא םעד תמחמ

 .קלָאפ ןעשיווצ תורצ עגיד'ארומ ערעדנַא ןוא רע:נוה

 "עג ןערָאװעג ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,ןעדיא יד ןעגיציירק טזָאלעג טָאה סוטיט ױזַא יװ

 .עג ןעּבָאה ןעגאריט יד ױזַא יװ ןוא ,ןעלטימסנעּבעל ןעכוז ןעגנאנעג ןענייז ייז תעשּב ,ןעגנַאפ

 1+ ,ןעזיװעגנָא ןעּבָאה ןוא עטגיצײרקעג יד ןופ םיבורק יל ןרעיומ יד ףיוא ןערהיפסיורַא טזָאל

 טימרעד ;רעמױר יד וצ רעּבירַא ןעלעװ ײז ּבױא ,ענעגײא סָאד ןהעשעג טעװ יז טימ ךיוא

 ןענעװ ןעטכארט טינ רהעמ לָאז רענײק זַא ,וצרעד קלָאפ סָאד ןעגניירב טלָאװעג ײז ןעבָאה

 .זיּב ,ןעפיולטנא וצ ןופ ןעטלאהעגּנָא םעד תמחמ יז ןעבָאה ךס א יװַא יװ .ךיז ןעּבעגרעטנוא

 ,תמא רעד ןערָאװעג טנאקעב זיא סע ןענאװ

 .קלָאפ ןייז טימ ןוא םהיא טימ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ןוא סענַאפיּפע סוכויטנַא ןעגעוו

 זַא ןוא ,גנײג עשידרערעטנוא ךרוד ןעלַאװ יד ןעפרָאװעגניא ןעּבָאה ןעדיא יד יוזא יװ

 יסיוא ןא ײב ןעדנוצעגרעטנוא ײז ײז ןעּבָאה ,סענישַאמ טכַארּבעג לָאמַא רעדיװ ןעּבָאה רעמיור יד

 .רעפמעק ךס א ןעלאפעג ןעטיײז עדייב ףיוא ןענייז ייברעד ןוא ,לַאפ -
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 ,טלאהניא

 ,ןערָאװעג טנערברעפ ןענַײז ןעלַאװ.סגנורעגעלעב יד יװ םעדכָאנ ,טָאה סוטיט יוזַא ײװ
 ןוא רעומ א טימ טדָאטש יד טלעגנירעגמורא ,טַאריסגירק א וצ ןערִיציפָא ענייז ןעפורעגפיונוצ
 / .ןעלאו ןעיוּבסיױא טזָאלעג לָאמא ְךָא"

 ,םידרומ יד ןופ חצר ישעמ יד ןוא רעגנוה םעד תמחמ קלָאפ ם'נופ תורצ יד

 סָאװ ,סָאד ןעקנאדרעפ וצ טָאהעג ןועמש ןַאריט רעד טָאה םהיא סָאװ ,והיתּתמ ןעגעװ

 ןעטיוט טזָאלעג םהיא רע טָאה ןעגעװטסעדנופ ןוא ,טדָאטש ןיא ןעזָאלעגנירא םהיא טָאה ןעמ

 ,הסיפּת ןיא ןעטלַאהעג ץלא ךָאנ טרעװ רעטָאפ ס'פסוי ,טײל ע'בושח ערעדנַא ְךָאג טי

 .רעביא טלָאװעג טָאה ,טײלטּפױה ענעבעגרעטנוא ט'נועמש ןופ רעגײא ,הדוהי ױזַא יװ

 ,היא טָאה ןעמ רָאנ ,טיױרטעגנָא טַאהעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,םערוט םעד ן'סוטיט ןענעע

 ,הריגּב ןייז ןערהיפוצסיוא ןעזיװעב טָאה רע רעדייא ,טּפַאחעג

 :עג לָאמַא רעדיװ סָאה רע תעשּב ,ןײטש א טימ ן'פסוי ןעפָארטעג טָאה ןעמ יֹוזַא יװ

 הלחּתכל רעדירּב-סקלָאפ ענַײז ןעּבָאה םעד תמחמ יזַא יװ ןוא ,רעגריּב יד וצ עדער א ןעטלַאה
 .עג ןעבָאה ײז תעשּב ,ךיז וצ ןעמוקעג רעדיװ יז ןענַײז ךָאנרעד רָאנ ,טומ םעד ןערהָאװעגנָא
 ,ץנַאג ןיא רע זַא ,ןהעס

 .עב ןעּבָאה ײז תעשב ,רעפיולרעביא עטרעגנוהעגסיוא יד טימ ןעפָארטעג טָאה סע סָאװ

 םעד ןעטינשעגפיוא ַײז ןופ עגיניא ײב טָאה ןעמ יא יװ ןוא ,ןײּפש וצ טפַאחװעגוצ ךיז גיריע

 .רעקיטש-רלָאנ ןעגנולשעגניירא ןעבָאה יז זַא ,טנעכערעג טָאה ןעמ לײװ ביל

 ןעצונ ןַײז בעילוצ םילּכ עגילייה ןעצלעמשרעפ טזָאלעג טָאה ןנחוי ןאריט רעד ױזַא יװ

 ,טירבח עגייז ןופ ןעצוג ץ'בעילוצ ןוא ןעגעו

 טדָאטש ןופ רעיוט ןיא ךרוד ןעגָארטעגסױרא טָאה ןעמ סָאװ ,עטיױט יד ןופ להָאצ יד

 ,םישדח ײװצ ןופ ךשמ ןיש
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 ,לעטיּפאק רעטשרע
 .םילשורי ןיא ןעײטרַאּפ יד ןופ ץכעוט יד

 -כרוד ןפוא םענעזיװעגנָא ץ'פיוא זיא רע יװ םעדכָאנ ,סוטיט זיא ןכּב 1

 ראו ,הירסיק ןיא ןעמוקעגנָא ,ןעיריס ןוא םירצמ ןעשיװצ רּבדמ םעד ןעגנַאגעג

 | .לייח ןייז גנונעדרָא ןיא ןעגניירּב וצ טכַארטעג לֹּכ םדוק טָאה רע

 יעג טָאה ןוא הירדנסּכלא ןיא ןעװעג זיא רע תעשּב ךָאנ ,סנעגירעּביא

 יעג ןעּבעגעג םהיא זיא סָאװ ,הלשממ יד ןעגיטסעפעּב וצ רעטַאפ ןייז ןעפלָאה

 -ןעּבױהעגנָא יינ סָאד ןופ ךיז םילשורי ןיא המוהמ יד טָאה -- ,טָאג ןופ ןערָאװ

 ףילדנייפ ןענַאטשעג זיא ענייא סָאװ ,ןעײטרַאּפ יירד ןעזיװעּב ךיז ןעּבָאה סע

 יא רַאֿפ ןענעכער טנָאקעג ךָאנ ןעמ טָאה סָאד ןוא ,רערעדנַא רעד ןעגעקטנַא

 .ירעהדליװ יד .טײקגיטכערעג רעד ןופ הלועּפ ַא רַאפ .ןוא קילגמוא ןיא קילג

 .זיא סָאװ ןוא קלָאפ סָאד טקירדעג ןעּבָאה םיאנק יד רעכלעװ טימ ,טפַאש

 .תויטרפּב ןעּבױא ןיוש זיא ,םילשורי ןּברוח ןופ ּבױהנָא רעד ןעוועג ךילטנעגייא

 .ס'אצוי.לעוּפ עכילדעש ערהיא ןיא ןוא הלחתה רהיא ןיא ןערָאװעג טרעדלישעג

 +המוהמ רעד ןיא המוהמ ַא סלַא ןענעכייצעּב יז ןעמ ןָאק טכערמוא טימ טינ

 ,גינייווסיוא ןופ זײּפש סיוא טלהעפ רהיא תעשּב ,הער היח ענ'עגושמ ַא יװ סָאװ

 | .שיילפ ענעגייא רהיא ןעסייר וצ ןָא יז טּביױה

 'עּב ּבױהנָא ןופ ךיילג טָאה סָאװ ,רענעגייא רעד ,ןועמש ןּב רזעלא 2

 +ײטרַאּפ עינ ַא טעדנירגעג טָאה ,קלָאפ ןופ ןעלײטוצּבָא ךיז םיאנק יד ןעגיואוו

 ימוא יד רעּביא טש'רמולּפ טכַארּבעגפױא ןעװעג זיא רע לייוװ ,רַאפרעד םינּפל

 ,גיטשרָאדטולּב ןעװעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,ס'ננחוי החיצר ישעמ .עכילרעהפיוא

 ןעּבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע לייװ ,רַאֿפרעד רעּבָא ןע'תמא רעד ןיא

 -רעפ טלָאװעג ןײלַא טָאה ןוא ,ןעמוקעגפיוא רעטעּפש זיא סָאװ ,ןַאריט םעד

 יד ןעשיװצ ןופ ךיז וצ- ןעגיוצעגוצ טָאה רע .טפַאשרעהרעּביױא יד ןעּפַאח

 יעגוצ זיא יז וצ ןוא ,ןורצה ןּב ןועמש ןוא היקלח ןּב הדוהי רעגריּב ע'בושח

 רעדנעטיידעּבמוא ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא סָאװ ,רובח ןּב היקזח ךָאנ ןענַאטש

 רעגנײהנָא להָאצ עדנעטײדעּבַא טַאהעג ךָאנ טָאה יז ןופ רעכילטיא .ןַאמ

 | ,םיאנק יד ןעשיווצ

 ?ןוא שדקמה.תיּב ןופ םירדח עטסגיניײװעניא יד ןעמונרעפ יז ןעּבָאה ןכּב

 -ישדק ןופ ןרעױט עטגילייהעג יד ןעּבענ רהעוועג רעייז טלעטשעגפיוא ןעּבָאה

 רעּבירעד ,ןעלטימסנעּבעל טימ טגרָאזרעּפ טוג ןעװעג ןענייז יז יװ תויה .םישדק
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 .ןיירּב טגעלפ ןעמ סָאװ ,תונּברק יד םורָאװ ;טוג ץנַאג טלהיפעג ךיז יז ןעּבָאה
 ,רוסא רַאפ ןעטלַאהעג טינ ךַאז ןייק ןעּבָאה סָאװ ,טייל עגיזָאד יד ןעּבָאה ,ןעג
 ,גיצניװ ןעװעג ןענייז יז סָאװ ,סָאד טינ רהעמ .טיונ רעכילטיא ןופ טיירפעּב
 ןעטלַאהרעפ הליחתכל ךיז יײז ןעּבָאה רעּבירעד .תוגאד טפַאשרעפ ייז טָאה
 / .שדקמהיתיּב ןיא רהעװעג רעיײז טגײלעגּבָא ןעּבָאה ייז יװ טעדכַאנ ,גיהור

 טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד ןענואועג טָאה ןנחוי סָאװ ,סָאד ,סנעגירעּכיא
 רעגיטסניגמוא ןייז ךרוד ןערהָאװעגנָא רע טָאה ,ייז רַאפ ןעשנעמ רהעמ טַאהעג
 רעּבירעד ,ּפָאק ןייז רעּביא ןענופעג ךיז ןעּבָאה דנייפ יד יװ תויה םורָאװ .עגַאל
 .ףעּבָא .ןערהעװנָא טימ ןעדנוּברעפ ןייז טזומעג ייז ףיוא לַאפנָא רעכילטיא טָאה
 טָאה רע םגה ןוא ,ןעהור טזָאלעג טינ םהיא טָאה גנוגערפיוא ןוא סעּכ ןייז
 ענייז ןוא ץרזעלא ןוטנָא טנָאקעג טָאה רע רעדיײא ,ןעדָאש רהעמ ןעטילעג
 ףיא ;ןעמונעג טינ ףוס ןייק ןעגעלשעג יד ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעשנעמ
 ןהֶא ןעגיולפעג ןענייז ןעלייפ ,ןעלַאפסיוא טּפָא ןעכַאמ ןעמ טגעלפ ןעטייז עדייּב
 טרַא ןייא ןייק ןעװעג טינ זיא ןעכיג ןיא ןוא ,רעה ַא ןוא ןיהַא רעהפיוא ןַא
 ןופ טולּב יד ךרוד טקעלפעּב ןערָאװעג ןיי טינ לָאז סָאװ ,שדקמה-תיּב ןיא
 | .ענעלַאפעג יד

 טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,ןַאריט רענעי ,ארויג רֹּב ןועמש ךיוא רעּבָא 3
 . רעטשרעּבױא רעד ץוח טָאה סָאװ ןוא ףליה.וצ ןעפורעג שואי ןייז ןיא םהיא
 ,רעטשרעטנוא רעד .ןופ לייט ןעסיורג ַא הלשממ ןייז ןיא טַאהעג ךָאנ טדָאטש
 ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ענייז ןוא ןנחוי טשטעװקעגוצ רעקיַאטש ץלַא טָאה
 ןעגעק ןעפמעק טזומעג ךיוא טָאה רע ,עקַאט תמא ,ןעּביוא ןופ טקירדעּב ןעוועג
 ,ײטרַאּפ רעטירד רעד ןעגעק ןנחוי יװ ױזַא טקנוּפ ,ףױרַא ןעטנוא ןופ ןנהוי
 ,רעכעה ךָאנ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 .ַאװש לעיפ ױזַא ףיױא רעטצעל רעד וצ עגונּב ןעװעג ןנחוי זיא יַאדוא
 רערעכעה-ןייז תמחמ ןע'נועמש רַאפ רעקרַאטש ןעוועג זיא רע לעיפיוו ףיוא ,רעכ
 .ָאש םעד ֹוצ ךיילג טעמּכ ןעוועג ןערהעװנָא ענעגייא ענייז ןענייז ןכּב .עגַאל

 רע טָאה ןעטנוא ןופ ןעלַאפנָא יד .רענגעג ענייז ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעד
 שדקמה-תיּב ןֹופ ןעסָאש יד ןעגעק ןוא ,ןעדרעווש טימ ןעגָאלשעגקירוצ םעווקעּב
 ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע םורָאװ .סענישַאמ ךרוד טגידייטרעפ ךיז רע טָאה
 / טימ סָאװ ,סענישַאמרעדיילש ערעדנַא ןוא ןעטלוּפַאטַאק להָאצ עסיוועג ַא תושר
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,דנייפ ענייז ךיז .ןופ ןעּבירטעגּבָא זױלּב טינ רע טָאה יז
 ,תונּברק טכַארּבעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךס ַא טע'גרה'עגסיוא

 יילרעילּכ ןוטוצּבָא טּביולרע ךיז ןעּבָאה רעגנייהנָא ס'רזעלא םגה םורָאװ
 שדקמה-תיּב ןיא ןעזָאלעגנײרַא טרָאפ ייז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,הלבנ-ישעמ
 עגיטרָא יד יז ןעּבָאה ייּברעד רָאנ ,תונּברק ןעגניירּב טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ענעי
 רעּבָא ,רעטכייל רעּבָא עדמערפ יד ,טייקגיטכיזרָאפ טימ טכוזעּב רענױאװניײַא
 ערעײז ךרוד טכַאמעג רעכײװ טַאהעג ןױש ןעּבָאה ןעשנעמ עגיזָאד יד זַא
 קמוהמ רעד ןופ ןעלַאפעג יז ןענייז ןעגעטשסעדנופ ,ןעשנעמ ס'רזעלא תושקּב
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 ,חּכ ןעסיורג םעד תמחמ ןעגיולפעג ןענייז סענישַאמ יד ןופ ןעליוק יד םורָאװ

 'תיּב ןיא חּבדמ םוצ זיּב שזַא ,ןערָאװעג טרעדיילשעּב ןענייז ייז ןעכלעװ טימ

 יעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ערעדנַא ןוא םינהּכ ןעפָארטעג ןעּבָאה ןוא שדקמה

 ,תוננרק טכַארּב

 .הלע טלעװ ןעקע עלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ךס ַא ןענייז ױזַא

 ,טרָא ןעגילייה ןעשנעמ עלַא רַאפ ןוא ןעטמהירעּב ךיוה םעד וצ ןייז ?גר |

 ןעּבָאה ןוא תונּברק ערעײז רַאפ רעהירפ ךָאנ דרע רעד ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא

 ןערַאּברַאּב ןוא ןעכירג עלַא סָאװ ,חּבמ םעד טולּב רעײז טימ טצענעּב

 ןופ ,עדמערפ ןוא םיבשוּת עגיטרָא ןופ סרעּפרעק עטיוט .םהיא ןערהערעפ

 רעייז ןוא = ,זייוונעפיוה ןעגעלֶעג ַאד ןענייז ןעשנעמ עטסָארּפ ןוא םינהּכ

 .ערעיזָא ןַא שממ-לעוּפּב םירדח עגילייה יד ןיא טעדליּבעג טָאה טולּב

 .סױא טוומעג ,טדעטש עלַא ןופ עטסכילקילגמוא וד ,סָאד וטסָאה יצ

 יד ןעפָארטש וצ ידכּב ,ןעמוקעג רָאנ ןענעז יז ,ןיינ ?רעמיור יד יןופ ןהייטש

 'עג טינ רהעמ וטויּב טדָאטש סטָאג םורָאװ !רעדניק ענעגייא ענייד ןופ דניז

 ןערָאװעג טזיּב וד יװ םעדכָאנ ,ןעּבײלּב רהעמ טנָאקעג טינ טסָאה ןוא ןעוו

 .תיּב םעד טכַאמעג טסָאה ןוא רענױאנײֵא ענעגײא ענייד ןופ רבק רעד

 .רעגריּב ןיא ןעלַאפעג ןענייז סָאװ ,תונּברק יד ןופ תורבקהתיּב ַא רַאפ שדקמה

 ןעטעּבסױא טסעװ וד ןעװ ,געט ערעסעּב ןהעז לָאמַא וטסעװ רשפא ,גירק

 !טרעטשעצ ךיד טָאה סָאװ ,טָאג  ייּב החילסו הליחמ

 לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפ גנוּביירשסטכישעג רעד ןופ ץעזעג רעד רָאנ

 ןעגניז טינ ךיא ףרַאדעּב טציא םורָאװ .גָאטהײװ םעד ךיז ןיא ןעטלַאהנײא

 .עג יד ןופ גנַאג םעד ןרעדליש רָאנ ,דנַאלרעטַאפ ץ'רעּביא דעילגָאלק ַא

 םנופ עטכישעג יד ןעלהייצרעד רעטיײװ ךיא לעװ רעּבירעד .ןעשינעהעש

 ,דנַאטשפיוא

 ןעטלָאּפשעג ןעװעג טדָאטש ןופ דנייפ עטסגינייוועניא יד ןענייז ןכּב 4

 הרימש רעײז רעטנוא סָאװ ,רעגנײהנָא ענייז ןוא רזעלא .ןעײטרַאּפ יירד ןיא
 טעװעדליװעג טָאה ,םירוּכּב יד ןופ תוריּפ עגילייה יד ןענופעג ךיז ןעּבָאה

 טפמעקעג טָאה ןוא רעגריב יד טּביױרעגסױא טָאה עדנַאּב ס'ננחוי ;ןנחוי ןעגעק

 טימ ןעגרָאורעפ טזומעג טדָאטש יד טָאה רעטײװ ןע'נועמש ;ןע'נועמש טימ

 ףיוא רָאנ יװ .דגנּכש דצ םינופ רערהיפנָא יד ןעגעק ףמַאק ץרַאפ טנַאיװַארּפ

 .ייטעצ רע טגעלפ ,ןעטייז עדייּב ןופ לַאפנָא ןַא טכַאמעג ןערעװ טגעלפ ןנחוי

 ןעסיש טגעלפ ןוא ןעגנוטכיר ײװצ ןיא יז ןעלעטשסיוא ,ןעשנעמ ענייז ןעל

 ,טדָאטש רעד ןופ ףױרַא טמערוטשעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ףיוא סעײרעלַאג יד ןופ

 שדקמהתיּב ןופ םהיא ףיוא ןעפרָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעזיּפש יד ןעגעק ןוא

 .יסענישַאמ ענייז ךרוד ןעגידייטרעפ ךיז רע טגעלפ ,ּבָארַא

 לָאמַא ןעזָאל םהיא ןעגעלפ ןעּבױא ןופ רעלַאפנָא יד תעשּב רעּבָא

 רעדָא תורּכש ךרוד זַא ,טפָא ןעפעוט טגעלפ סע לייוו ,ןעמעטָאפיוא רעיירפ

 טלָאמַעד -- ,ןוט וצ זיא סע סָאװ דנַאטש ןיא ןעוועג טינ יז ןענייז טייקגידימ

--= 84 



 תומהלמ עשידיא יד

 ןעגעק ןעלַאפסױא עטסיירד ןעכַאמ ןעגנולײטּבָא ערעקרַאטש טימ רע טגעלפ
 טגעלפ ,בָארַא טדָאטש ןיא ןעּבײרטּבָא םהיא טגעלפ רע זַא ןוא ,ןע'נועמש

 טימ טליפענבָא ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעזייה יד ןעדניצרעטנוא גידנעטש רע

 טגעלפ ,ןעטערטּבָא טגעלפ ןנחוי תעשּב .ןעסַאּפַאז ערעדנַא יילרע'לּכ ןוא האובּת
 ײז יװ ֹזַא ,ענעגיא סָאד םהיא ןוטכָאנ ,טגָאיעגכָאנ םהיא טָאה סָאװ ,ןועמש
 ,גנידצלא ןעגיליטרעפ ,רעמיור יד ןוט-ּבעילוצ טלָאװעג ןויּכַא טימ ןעטלָאװ
 -עּב רעד ןופ טייצ רעד רַאּפ ןעּבילקעגפיונוצ טַאהעג טָאה טדָאטש יד סָאװ
 .טכַאמ רעגעגייא רעד ןופ ורענ םעד ױזַא ןעדיינשכרוד ןוא גנורעגעל

 יתיּב םעד םורַא םינינּב עלַא זַא ,ןעװעג זיא ןופרעד אצוי.לעוּפ רעד
 ןערָאװעג זיא טדָאטש ןעטימ ןיא ךיוא ןוא ,ןערָאװעג טנערּברעפ ןענייז שדקמה
 ןעשיװצ דלעפטכַאלש ַא רַאפ טגיוטעג שממ-לעופּב טָאה סָאװ ,ץַאלּפ רעטסוּפ ַא
 ןעקעלק טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,האובּת עצנַאג יד ןוא ,ןעײטרַאּפ עדנעפמעק יד
 ,טשער םעניילק א ץוח יא ,גנורעגעלעּב רעד ןופ ןערהָאי תמּכו המּכ ףיוא
 .ראװנײַא יד ןעּבָאה ףוס.לּכ.ףוס זַא ,ךיז טהייטשרעפ'ס .רעייפ ן'טימ קעװַא
 םושּב טלָאװ סָאװ ,רעגנוה תמחמ ןעּבעגרעטנוא ךיז טזומעג טדָאטש ןופ רענ
 טיײרגעגוצ ךיז טַאהעג טינ ןילַא ןעטלָאװ ייז ּביוא ,ןעועג ךילגעמ טינ ןפוא

 .ףוס ַאזַא

 סָאװ ,בר.ברע רעד ןוא דנייפ עטסגינייװעניא יד סָאװ טייצ רעד ןיא 5
 טקירדעּב ןפיוא ַאזַא ףיוא ןעּבָאה ,ןעטייז עלַא ןופ ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה
 .עג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב יד ןענייז ,ןעלייט ערהיא עלַא ןיא טדָאטש יד
 .ייװ ןוא םינקז .רעּפרעק רעסיורג ַא יװ ,ןערָאװעג ןעסירעצ ,ןעטימ ןיא ןענופ
 ןעװעג ללּפתמ םילשורי ןופ טייקדנעלע רעד רעּביא שואי תמחמ ןעּבָאה רעּב
 ןעטסגינייװסיױא ץפיוא טרַאװעג טּפַאשקניּב טימ ןעּבָאה ןוא רעמיור יד רַאפ
 ןוא ארומ ַא .תורצ עטסגינייװעניא יד ןופ טזיילעגסיוא ןערעװ וצ ידכּב ,גירק
 אל זיא ײּברעד ןֹוא ,רענױאװנייֵא עכילטנעגייא יד רעּביא ןעמוקעג זיא קערש
 ןרעסעּברעפ וצ ףױא ןעלטימ עלַא ןעװעג ןעמונעגּבָא ןענייז ייז ייּב סָאװ יד
 ףױא טכיזסיוא עטסנעלק יד טַאהעג טינ וליפַא ןעבָאה ייז רָאנ ,עגַאל רעייז
 טינ סָאד ןעלַאז ייז קרַאטש יװ ,ןעפױלטנַא ףיא רעֹדָא הרשּפ רעכילדירפ ַא
 .+  .טלָאװעג ןעּבָאה

 םגה ןוא .סרעטכעװ טלעטשעגרעדנַאנופ ןעװעג ןטנייז םוטעמוא םורָאװ
 .גופ ,דנַאנַא ןעגעק טפמעקעג ללכּב ןעּבָאה ןעטידנַאּב יד ןופ רערהיפנָא יד

 ןעמ ןעמעװ ,ןעמעלַא ,דנייפ עמַאזניימעג יװ ,טיוטעג יז ןעּבָאה ןעגעווטסעד
 ןערעװ רעדָא רעמױר יד טימ ןעכַאמ םולש ןעליװ יז זַא ,ןעועג דשוח טָאה
 םיּכסמ ןעּבָאה עלַא יײז סָאװ ןיא ,ךַאז עגיצנייא יד זַא ױזַא ;רעפיולרעּביא
 ךָאנ טנעידרעפ ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ גנוטכעשסיוא יד ןעװעג זיא ,ןעוועג
 ןעּבעל וצ רעגנייל

 יד ןופ יירשֶעג רעד רעהפיוא ןהָא טרעהעג ךיז טָאה טכַאנ ןוא גָאט
 יד ןופ ןעצפיז רעליטש רעד ןעװעג זיא רעגיד'מיואמ ךָאנ רָאנ ;עדנעפמעק
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 ףָאטש םעיינ ץלַא ןעּפַאשעג קילגמוא רעד טָאה ּפַאלק ףיֹוא .ּפַאלק .עדנרעיורט
 ץפיוא ןרעמָאי רַאפ רעליימ יד ןעסָאלשרעפ טָאה קערש יד רעּבָא .ןעגָאלק םוצ
 ןענייז רַאפרעד .להיפעג ןופ ןייש ןעדעי טקיטשרעד טָאה דחּפ רעד ןוא ,לוק
 ןעטקיטשרעפ ן'כרוד ןערָאװעג טגיניײּפעג רעקרַאטש סָאװ עכילקילגמוא יד
 ,ענעגיא עגידעּבעל רַאפ טַאהעג טינ להיפעג םוש ןייק טָאה ןעמ ,רעיורט
 רעד טָאה קרַאטש ױזַא - ןעּבעגעג טינ הרובק ןייק ןעמ טָאה עטיוט יד ןוא
 ם'ניא לייטנא ןייק ןעמונעג טינ טָאה סע רעװ .ןעמונעגמורַא ןעמעלַא ייז שואי
 םורָאװ ;טײקּפמעט רעגיד'ניטולחל ַא ןיא ןערָאװעג ןעקנוזעגנייא זיא ,דנַאטשּפיוא
 .ידלַאּב ןייז יװ ןעגיוא ענייז רַאפ ןהעזעג טיג ךַאז רעדנַא ןייק טָאה רענייק
 | ,גנַאגרעטנוא ןעג

 ןוא ,טפמעקעג םידרומ יד ןעּבַאה ,םיגורה סנעפיוה ףיוא גידנעהייטש
 ײּב סרעּפרעק עטיױט יד ןופ תעגושמ ןעגיװנייַא ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא טקנוּפ
 גידנערעלקסיוא .רעדליװ ץלַא טרהיפעגפיוא ךיז ייז ןעּבָאה יֹוזַא ,סיפ ערעייז
 עכילטיא ןעּבעל ןיא גידנערהיפכרוד ןוא דנַאנַא ןעגעק סנעּברַאדרעּפ עיינ דימּת
 ןופ ןימ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טינ יײז ןעּבָאה ,תונמחר םוש ןהָא הטלחה
 .ןָאטעגּבָא ןעּבָאה טינ סָאד ןעלָאז ייז סָאװ ,םייונע ןוא ,תוירזכַא

 ןעוּב ףױא ץלָאה עגילייה יד ןעכיורּבעג טלָאװעג וליפַא טָאה ןנחוי
 .עּב טַאהעג טלעמונַא ןעּבָאה טינהּכ יד ןוא קלָאפ סָאד םורָאװ .סענישַאמסגירק-
 םהיא ןעּביױהוצפיוא ןוא ןעטנוא ןופ שדקמה-תיּב םעד ןעציטשוצרעטנוא ןעסָאלש
 תואצוה עסיורג רעייהעגמוא ןוא הימ ךס ַא טימ .ןעלייא גיצנַאװצ ףיוא רעכעה
 זיא סָאד ןוא ,ןונבל ןופ ץלָאהיוּב ןעגניירּב טזָאלעג סּפירגַא גינעק רעד טָאה
 ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעמאטש ענעסקַאװעג ןייש רעטיול ןעוועג
 רעּבירעד ,טיײּברַא יד ןעסירעגרעּביא טָאה המחלמ יד יו תויה .סיירג רעייז
 ;סמערוט ןופרעד ןעױּב וצ ידכּב ,ץלָאה יד ןעדינשעצ טזָאלעג ןנחוי טָאה
 דָארג ןעלעװ ןעמַאטש יד ןופ גנייל יד זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רע םורָאװ
 ןערעװ ןעפרַאדעּב סָאװ ,סמערוט עגיזָאד יד ןופ ךױה רעד רַאפ ןעסַאּפ
 . טמערוט יד ,שדקמה-תיּב ןופ ,ןעביוא ןופ ןעפמעק סָאװ ,יד ןעגעק טצונעגסיוא
 ײרעלַאג רעד ןעגעק רעיומ רעד רעטניה ןעלעטשוצפיוא טנעכערעג רע טָאה
 יד לײװ ,ןעװעג ךילגעמ סָאד זיא ןײלַא טרָאד רָאנ ןוא ;טייז-ברעמ ןיא
 ןעגעװ ןופ ןענַאטשעגּבָא טיײװיוצ ןענייז שדקמה-תיּב ןופ ןעלייט עגירעּביא
 ,פערט יד

 / ףניז ןיא ןעװעג טיוּבעגסױא ןענייז סָאװ ,םינינּב עגיזָאד יד ךרוד 6
 .וא רעד רָאנ ,דנייפ ענייז ןייז וצ רבוג טפַאהעג ןנחוי טָאה ,טָאג ןעגעק
 ןייא וליפַא ךָאנ רעדייא םורָאװ ,הימ ןייז טכַאמעג טשיניוצ טָאה רעטשרעּב
 ,רעמיור יד ןעמוקעגנָא ןענעז ,גיטרַאפ ןערָאװעג זיא םערוט

 יי סעדכַאנ ,אירסיק ןופ ןעטָארטעגסױרַא סוטיט זיא לייוורעד םורָאװ

 טָאה ןוא לייח ןייז ןופ לייט ןייא ךיז םורַא ןעּבילקעגפיונוצ טַאהעג טָאה רע

 םהיא טימ ךיז ןעגינייארעפ וצ ,ליט רעדנַא םעד ןעלהיופעּב ףעירּב ךרוד
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 . ןענַאיגעל ירד יד ץוח ,ןענופעג ךיז טָאה תושר ןייז ןיא ,םילשורי רַאּפ
 רעטפלעוװצ רעד ךָאנ ,הדוהי טסיוװרעפ רעטָאפ ןייז טימ רעהירפ ןעּבָאה סָאוװ

 .גנורהיפנָא סע'סויטסיק רעטנוא ןערָאװעג ןעגָאלשעג רעהירפ זיא סָאװ .,ןָאיגעל
 ,טומ ןייז ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןָאיגעל רעגיזָאד רעד טָאה סנעגירעּביא
 ,ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג דיײרפ רערעסערג ַא טימ ךָאנ רע זיא רַאפרעד ןוא
 יעּב ַא ןעמוקעּב טָאה ןָאיגעל רעטפניפ רעד .הלּפמ ענעי ןעטכיררעפ וצ ידכּב
 וצ - רעטנהעצ רעד ,סואמע רעּביא םהיא טימ ךיז ןעגינייארעפ וצ להעפ
 שארּב ןעטָארטעגסױרַא זיא אפוג רע .םילשורי ןייק וחירי ךרוד ןערישרַאמ
 .רעפ עלַא ךוא ןענַאטשעגוצ ןענייז םהיא וצ סָאװ ,לייח ןעגירעּביא ם'נופי
 עטעדניּברעפ ךסַא ךָאנ םעד ץוח ןוא םיכלמ יד ןופ תולייח-ספליה עטקרַאטש

 | | ,ןעיִריס ןופ
 .סיוא טָאה סֹוניסּפסַא סָאװ ,ןעשנעמ יד טָאטשנָא ןעמ טָאה סנעגירעּביא

 יא ןייק ןץ'סונאיקומ טימ טקישעגּבָא ןוא ןענַאיגעל רעיפ יד ןופ ןעּבילקעג
 טכַארּבעג טָאה סוטיט סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ עיינ טלעטשעגקעװַא ,ןעילַאט
 'לָאס ענעּבילקעגּבָא ןַאמ 2000 ןופ ןענַאטשעּב ןענייז עטצעל יד .ךיז טימ
 ַנֹרֲאג יד ןופ ןַאמ 3000 ךָאנ ןופ ןוא הירדנסּכלַא ןיא לייח ם'נופ ןעטַאד
 ,תרּפ םייּב ןענַאז

 רענעּבעגעגרעּביא ןייז ןענופעג ךיוא ךיז טָאה גנוטיילגעּב סע'סוטיט ןיא

 .רעפ ןעװעג רעהירפ זיא סָאװ ,רדנסּכלַא סוירעּביט דניירפ רעגידנַאטשרעּפ ןוא

 עטסכעה יד ןופ ענייא ןעמונרעפ רע טָאה רעּבָא טצעי ,ןעטּפיגע ןופ רעטלַאװ

 ,רַאפרעד דובּכ ןעגיזָאד סעד ןעזיוועּב םהיא טָאה ןעמ ,ײמרַא רעד ןיא סעלעטש
 עיטסַאניד.רעשרעה עגידנעמוקפיוא יינ יד טנעקרענָא רעטשרע רעד טָאה רע לייוו

 רהיא טימ לרוג םענעגייא  ןייז טּפינקרעפ טפַאשיײרטעג לעיפ טימ טָאה ןוא

 ןייז ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רע יװ תויה .טפנוקוצ רעטסואוועּבמוא ךָאב

 ץעוי.לעּב סלַא ןסוטיט טיילעּב טציא רֶע טָאה רעּבירעד ,טייקטינעג ןֹוא רעטלע

 41 המחלמ רעד ןופ םינינע עלַא ןיא

6 

 ,לעטיּפאק רעטייווצ
 ןעטנהעצ ן'פיוא ןעדיא יד ןופ לַאפנָא רעד -- .םילשורי רַאפ ןָא טמוק סוטיט

 ,םיתיזהירה םייּב ןָאיגעל

 .רָאפ ןעגנַאגעג ןענייז דנייפ יד ןופ דנַאל ןיא שרַאמ סע'סוטיט ןיא 1
 ןענייז יז ךָאנ .ןעטַאדלָאמ.ספליה עגירעּביא עלַא ןוא עכילגיניק יד סיוא
 ןופ קעּפעג רעד ךָאנרעד ,רעטײּברַא.רעגַאל יד ןוא סרעיוּב-ןעגעװ יד ןעגנַאגעג
 זיא ןעטצעל ןופ גנולײטּבָא.ץוש רעטנעּפָאװעּב טוג רעד רעטניה ;ןעריציּפָא יד

 .6 8 ,10 .ּפאק ,ןט ךוב ,ןעבױא ,ז (}
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 ךוא רעגערט-ןעזיּפש ןעטימ ןיא אפוג רערהיפנָא רעטשרעּביױא רעד ןעטירעג
 סָאװ ,יירעטייר יד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגּבָא ערעדנַא
 .סענישַאמ יד רַאפ ןעטירעג זיא סָאװ ןֹוא ןענָאיגעל ענלעצנייא יד וצ טרעהעג
 "ײטּבַא ענעּבילקעגּבָא יד טימ ןענוּבירט יד ןעגנַאגעג ןענייז עטצעל יד ךָאנ
 יד ןעגנַאגעג ןענייז רעטייװ ;סעטרָאהָאק יד ןופ ןערידנַאמַאק יד ןוא ןעגנול
 ,דָא ץטיֿמ ךעלדנהעפ-סגירק יד ןעגָארטעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא סרעטיימורט
 לייח ם'נופ עסַאמ.טּפױה יד ןעמוקעג זיא טלָאמעד טשרע ןוא ,ןעטימ ןיא רעל
 ןעגנַאגעג ןענייז ןָאיגעל ןעכילטיא ךָאנ .קרַאטש ןַאמ סקעז ןופ תורוש ןיא
 *רַאמ ןעּבָאה טצעלוצ רָאג .קעפעג ןייז טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ ,רענעיד ענייז
 .טיהעג יײז טָאה סָאװ ,לייח ןעטשרעטניה ן'טימ רענלעז ענעגנודעג יד טריש

 יא ,רעמױר יד ייּב טרהיפעגנייַא זיא סָאװ ,רדס ןעגיזָאד םעד ןיא
 םינורמוש יד ןופ דנַאל ץכרוד ןעגנַאגעגכרוד טשרעוצ לייח ןייז טימ סוטיט
 לאו ןוא ןעמונעגנייַא רעהירפ טַאהעג ןיוש טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,אנפוג זיּב
 א טכַארּברעפ רע טָאה ָאד 1 ןָאינרַאגַא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא סע
 ןייא ןופ שרַאמ ַא ךָאנ ןוא רעטייװ ןעגנַאגעג רע זיא ןעגרָאמ ןעגעק ןוא טכַאנ
 ךעדיא יד סָאװ ,ץַאלּפַא ףיוא רעגַאל ןייז ןעגָאלשעגפױא רע טָאה טייצ גָאט
 לואש.תעבג ףרָאד םייּב ,ילָאט-רענרעד, ךַארּפשױעטומ רעייז ןיא ןָא סע ןעפור
 .םיִלשורְי ןופ טייװ סעידַאטס 30 ךרע ןַא ,(גרַאּב ס'לואש טסייה סָאד)

 .סיוא 600 ךרע ןַא טימ ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה טרָאד ןופ
 ךוא םילשורי ןופ ןעגנוגיטסעפעּב יד ןעקוקעּב וצ ידכּב ,רעטייר ענעּבילקעג
 גידנעהעזרעד ,רשפא יײז ןעלעװ יצ ,ןעדיא יד ןופ גנומיטש יד ןעשרָאּפוצסױא
 יףמַאָקַא וצ ןעמוק טֶעװ סע רעדייא ךָאנ ,ארומ סיוא ןעּבעגרעטנוא ךיז ,ּפהיא
 .ריּב יד זַא ,תמא ןעװעג עקַאט זיא סָאד ןוא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע םורָאװ
 ךָאנ ןערַאג ,רעּבױר ןוא םידרומ ךרוד טריזינַאריט ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעג
 יז לײװ ,ןערהיר וצ טינ ךיז יז ןעגעװרעד רַאפרעד זיולּב ןוא ,טייהיירפ
 ,רעקירדעּב יד ןעגעק ןהייטשוצפיוא ידּכ ,ךַאװש וצ ןענייז

 טרהיפ סָאװ ,געװ ןעסיורג ןץפיוא ךיילג ןעטירעג זיא רע ןמז לּכ
 טָאה רע זַא רעּבָא .ןרעיוט יד רַאפ ןעזיװעּב טינ רענייק ךיז טָאה ,רעיומ םוצ
 .רעטייר ןייז טימ קעװַא זיא ןוא געוו ןופ טרהעקעגּבָא םערוט-.סוניפעסּפ םייּב ךיז
 עגילהייצמוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז גנולצולּפ ןעּבָאה ,ליגעװ-ןעטייז ַא ףיוא גנולײטּבָא
 .טנַא טגיל סָאװ ,רעױט ץכרוד סמערוטנעיורפ ענעפורעגנָא ױזַא יד ייּב דנייפ
 ןעּבָאה ,רעטייר יד ןופ עיניל יד ןעכָארּבעגכרוד ןעּבָאה ,הבצמ סענעלעה ןעגעק
 ןעסיורג ץפיוא ןענופעג ךָאנ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעגעקטנַא ןעפרָאװעג ךיז
 ןיױש ןעּבָאה סָאװ ,יד טימ ןעגינייארעפ וצ ךיז טרעטשעג יז ןעּבָאה ,געוו
 .עכילטע טימ ן'ססוטיט ןעטינשעגּבָא ױזַא ןעּבָאה ןוא ,טעװעריקרעפ ךיז טַאהעג
 ,רעטיילגעּב ענייז

 רעיומ רעד ןופ םורָאװ ;ךילגעממוא ןעװעג םהיא זיא ןעטייר וצ רעטייוו
 ןוא ןעגנוצנַאלפ עכילצונ רַאפ טיירגעגוצ ןעװעג ץַאלּפ רעצנַאג רעד זיא ןָא

 9.  ,9 ש ךוּב ןעּנױא הע (

= 88 -- 



 יא

 תומחלמ עשידיא יד

 טימ רעדעס ךרוד ןעמונרעפ ךיוא ןוא ,סנעּבָארג טימ ןעטינשעגכרוד רעּבירעד -
 ןעװ רעד ךיוא רעּבָא .רעװק רעד ןיא ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,סנעקנַאלּפ ךסַא
 עסַאמ רעד ךרוד ןעטינשעגּבָא ןעװעג םהיא ןיא עגינייז יד ֹוצ קירוצ ףיוא
 ,םהיא ןוא ייז ןעשיװצ ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דנייפ

 רעד ןעגעװ טסואוועג טינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענייז ןעּבָאה טצעלוצ
 ליװ רע זַא ,טניימעג ןעּבָאה ןוא ,ךיז טניפעג ץנירּפ רעד רעכלעװ ןיא ,הנּכס
 םהיא זיא טציא .ןעפיול טזָאלעג ךיז ,ייז טימ םענייאניא ןערהעקמוא ךיוא ךיז
 .טומ םענעגייא ןייז ןופ רָאנ גיגנײהּבָא זיא גנוטער ןייז זַא ,ןעװעג רָאלק

 ײז ,רעטיילגעּב ענייז וצ טפור ,דרעפ ןייז םוא רע טרהעק רעּבירעד
 ידכּב ,דנייפ יד ןעשיװצ ןײרַא ךיז טפרַאװ ןוא ,םהיא ךָאנ ןעזָאל ךיז ןעלַאז
 טנַאקעג ןעמ טַאה ָאד .עגינייז יד וצ געו ַא ןעגָאלשוצכרוד ךיז דלַאװעג רעּביא
 ענעדיישרעפ יד ףױא טקריװ החגשה עכילטעג יד ױזַא יװ ,ןהייטשרעפ טשרע
 ןעטשריפ יד עכלעװ ןיא ,תונּכס יד ףיױא ןוא המחלמ רעד ןיא ןעשינעפערט
 ,ץ'סוטיט ייּברַאפ ןעגיולפעגייּברַאפ ןענייז סע ןעלייפ לעיפיוו םורָאװ .ךיז ןעניפעג
 רע םורָאװ) רעויק ןייק טינ ןוא רעצנַאּפ ןייק טינ ןעגָארטעג טינ טָאה סָאװ
 .סגירק סלַא טינ ,ןערָאװעג טנָאמרעד זיא ןעּבױא יװ ,ןעטירעגסױרַא ךָאד זיא
 .רעּפרעק ןייז טרהירעגנָא טינ טָאה רעגיצנייא ןייק -- (לגרמ סלַא רָאנ ,ןַאמ
 דרעװש ןייז טימ .לעיצ רעיײז טדיימעגסיוא ןויּכַא טימ ןעטלָאװ ייז יװ יױזַא
 ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ךרוד גע ַא טכַאמעג ךיז רע טָאה
 ךסַא רעּביא ןעטירעגרעּבירַא דרעפ ןייז טימ זיא ןוא ,טייז רעד ןופ םהיא
 .ןעגעקטנַא םהיא ןעפרָאװעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ

 .םיוא רענגעג ענייז ןעּבָאה ,(1 רסיק ם'נופ טומ ןעגיזָאד םעד גידנעהעז
 .עגעגרעטנוא ןרעדנַא םעד רענייא ןעּבָאה ןוא יירשעג ןעגיד'ארומ ַא ןעּבױהעג
 טדנעװעג רָאנ ךיז טָאה רע ואוו רָאנ ,םהיא ףיוא ןוט וצ ףרָאװ ַא ךיז ,טומ ןעּב
 / ןעּפָאלעגרעדנַאנופ דליװ עלַא ןענייז טרָאד ,דרעפ ןייז טימ

 סָאװ ,הנּכס רעגיבלעזרעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעטיילגעּב ענייז
 לָאמ ךסַא ןענײז יז םגה ,םהיא רעטניה טרַאה ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ,רע
 .ןעלייפ עכילדנייפ יד ךרוד ןעטייז יד ןופ ןוא ןעטניה ןופ ןערָאװעג ןעפָארטעג
 רָאנ גנוטער ףיוא ןעּפָאה ןענָאק יז זַא ,ןהעזעגניַא ןעּבָאה עלַא ייז םורָאװ
 רנדייא ,געו ַא ךיז.ןענעפע רערהיפנָא םעד ןעפלעה ןעלעװ ייז ּבױא ,טלָאמעד
 עטצעל יד ןופ ייוװצ ןעלַאפעג ןענייז ייּברעד .טלעגנירעגמורַא ןערעװ טעװ רע
 ןוא דרעפ ן'פיוא ןערָאװעג טלעגנירעגמורַא זיא רענייא :גנולײטּבָא רעד ןיא'
 ,רערעדנַא רעד ,םהיא ףיױא ןעפרָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעזיּפש ךרוד טיוטעג
 ךעדיא יד ןעּבָאה דרעפ ןייז ;דרעּפ ןופ ןעגנורּפשעגּבָארַא זיא רע יװ םעדכָאנ

 ,רצעישרוי ן'ראפ לעטיט רעד ןערָאװעג "רסיק, טרָאװ סָאד םיור ןיא ויא טײצ רענעי ןיא (1

 טָאה רָאטַארעּפמיא רעד תעשּב ,טײצ רעד ןיא ךָאנ ןערָאװעג טמיטשעב זיא סָאװ ,ץנידּפניױרק

 ,טּבעלעג
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 ןענורטנַא םולשּב סוטיט ןיא עגירעּביא יד טימ רָאנ ,ּביױר סלַא טרהיפעגקעװַא
 : ,רעגַאל ןיא ןערָאװעג

 טימ סוטשנעמַאזוצ ןעטשרע רעייז ןיא גלַאפרע רעד טָאה ןעדיא יד ייּב
 ןייא ןעּבָאה יז סָאװ ,סָאד ןוא ,ןעגנונעפָאה עשירַאנ טקעוװעגפיוא רעמיור יד
 ,רעטײװ ףיא ךיוא ןוחטּב סיורג טסילפעגנייַא ייז טָאה ,קילג טַאהעג לָאְמ

 .רעפ םהיא טימ ךיז טָאה טכַאנ-ייּב יװ םעדכָאנ ,גָאט ןרעדנַא םעד 3
 .עג ךיז רסיק רעד טָאה ,סוָאמע ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןָאיגעל רעד טגינייא
 ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,ץַאלּפ םוצ זיּב ןעמוקעג זיא ןוא רעטייוװ ןהייג טזָאל
 ןעדנעצנעלג םעד ןוא םילשורי ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה טרָאד ןופ .?סָאּפָאקס,
 רעגיזַאד רעד טרעװ עקַאט רַאפרעד ןוא ,שדקמה-תיּב ם'נופ ןינּב ןעגיזיר
 .כיר ץנַאג ,טדָאטש ןופ טייז- .ןופצ רעד טימ ךיז טצינערג סָאװ ,ץַאלּפ רעכיוה
 ,(1 סָאּפָאקס ןעפורעגנָא גיט

 .פיוא טזָאלעג סוטיט טָאה טדָאטש ןופ סעידַאטס ןעּביז ןופ ךלהמ ַא ןיא
 ןעטפניפ םעד רַאפ ,ןענַאיגעל ייװצ יד רַאפ רעגַאל ןעמַאזניימעג ַא ןעגָאלש
 ןעטַאדלָאס יד יװ תויה םורָאװ .רעהירפ סעידַאטס יירד טימ רעגַאל ַא רעּבָא
 ,טכַאנ-ייּב שרַאמ ם'נופ טדימעגנייַא ןעוװעג ךָאנ ןענייז ןָאיגעל ןעטצעל ם'נופ
 ידכּב ,טרָא ןעטצישעג ַא ייז ןעזײװּוצנָא גיטיונ רַאפ ןענופעג רע טָאה רעּבירעד
 .ןעגנוגיטסעפעּב יד ייּב ןעטייּבױַא טייקגיהור רהעמ טימ ןענָאק ןעלָאז ייז

 . ףיוא ןיוש זיא ,רעגַאל .םעד ןעיוּב וצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ייז רָאנ יו
 .ּבא ןַא ןעּבילבעג זיא סע ואװ ,וחירי ןופ ןָאיגעל רעטנהעצ רעד ןעמוקעגנָא
 סוניסּפסַא סָאװ ,גנַאגוצ ןעגיזָאד םעד ןעטיה וצ ידכּב ,עטנעּפָאװעּברעװש גנולייש
 ַא ןעמוקעּב טָאה ןָאיגעל רעגינָאד רעד .ןעמונעגנייַא םהיא טַאהעג ןיוש טָאה
 יױזַא םעד ףיוא ,םילשורי ןופ טײװ סעידַאטס סקעז ןרעגַאל וצ ךיז להעפעּב
 טייז.חרזמ ןיא טדָאטש רעד רעּביאנעגעק טגיל סָאװ ,םיתיזה.רה םענעפורעגנָא
 .ןורדק טסייה סָאװ ,לָאט ןעפעיט ַא ךרוד רהיא ןופ טלײטעגּבָא זיא ןוא

 גנולצולּפ ןעכַארּבעגנײרַא ןיא סָאװ ,המחלמ יד טָאה טציא טשרע 4
 ,ןעײטרַאּפ יד ןופ םיכוסכס עגיטייזנעגעג יד וצ ףוס ַא טכַאמעג ,טּפַארק טימ ןוא

 קערש טימ .טדָאטש ןיא דנַאנַא ןעגעק ןעטירטשעג רעהפיוא ןהָא ןעּבָאה סָאװ

 ןוא רעמיור יד ןופ רעגַאל ןעגיכַאפיירד םעד ןהעזרעד םידרומ יד ןעּבָאה

 ןעשיוצ ןעלעטשוצנייַא ,ןעװיטָאמ עלעדייא תמחמ טינ ,תמא ,ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה
 .נַא םוצ רענייא טגָאזעג יז ןעּבָאה ,ךָאנ רימ ןעטרַאװ סָאװ ףיוא, .תודחא ךיז

 םעטָא םעד ןעמענּבָא זנוא לָאז ןעמ זַא ,ריכ ןעזָאלרעד סָאװרַאפ ןוא ,ןרעד

 עק אנוש רעד ךיז טגיטסעפעּב גיהור ץנַאג ?ןעגנוגיטסעפעּב עקרַאטש ךרוד
 הצ ךיז ןעקוק ,ןרעױמ ערעזנוא רעטניה ןעציז רעּבָא רימ .זנוא רעּביאנעג

 ןעציז ,הכוט ןוא ןעצונ רעזנוא ּבעילוצ ןעװעג טלָאװ טײּברַא ןייז יװ ױזַא

 ןערעװ טּבױטשרעפ רהעװעג ערעזנוא ןעזָאל ןוא דנעה יד טגיילעגפיונוצ

 ,םיפוצ -- שיאירבעה ,קילבסױא -- שיכירג ףיוא טסייה סָאּפָאקס (1
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 .רעּביא טעװ תקולחמ רעזנוא ןוא ,ןײלַא ךיז ןעגעק רָאנ  ,תמא ,רימ ןענייז גיטומ

 ןעפרַאד טיג ךרעװש ןײק ןעלעװ יײז זַא ,רעמױר יד טדָאטש יד ןעּבעג

 ?ןעכיורּבעג

 :ןרעדנַא םעד רעניא טומ ןעּבעגעגוצ יז ןעּבָאה דייר עכלעזַא ךרוד

 ןעּבָאה ןוא רהעװעג יד רַאפ ךיז ןעמונעג לָאמַא טימ עלַא יז ןעּבָאה ךָאגרעד

 םרַאל סיורג טימ .ןָאיגעל ןעטנהעצ ןעגעק לַאפסיױא ןעגידגנולצולּפ ַא טכַאמעג

 ףיוא ןעלַאּפעגנָא ןענייז ןוא לָאט ןץכרוד טמערוטשעג ייז ןעּבָאה רעדליּפעג ןוא

 .ןעטײּברַא.סגנוגיטסעפעּב יד טימ ןעמונרעפ ןעועג ןענייז סָאװ ,רעמיור יד

 ןיא טלײטעגנײַא טײּברַא רעד ּבעילוצ ןעװעג ןענייז ענעי יװ תויה

 .עגּבָא טַאהעג םעט ןעגיּבלעזמעד רעּביא ןעּבָאה ןוא ןעגנולײטּבָא ערענעלק

 טינ ןעלעװ ןעדיא יד זַא ,טניימעג ןעּבָאה יז םֹורָאװ) רהעוועג ערעייז טגייל

 קשח ָאי ןעלעװ יײז ןעװ וליּפַא רעדָא ,לַאפסיוא ןַא ףיוא טומ גונעג ןעּבאה

 יעד -- (ןעטלַאהּבָא ןופרעד ייז ץתקולחמ-יײטרּפ ערעייז ןעלעו ,וצרעד ןעּבָאה

 טלעמוטעצ ןעצנַאגניא לַאפנָא ןעגידגנולצולּפ םעד תמחמ ייז ןענייז רעּביר

 -קירוצ ףֹּכיּת ךיז ןעּבָאה ןוא טײּברַא יד ןעפרָאװעג ןעּבָאה עכילטע .ןערָאװעג

 ןעּבָאה יז רעדייא רָאנ ,רהעוועג ערעייז ךָאנ ןעּפָאלעג ןענייז ךס ַא ;ןעגיוצעג

 סעגרה'רעד יז ןענײז ,דניפ יד ןעגעק ןעלעטשנעגעקטנַא ךיז טנַאקעג

 | , .ןערָאװעג

 סָאװ ,רעפמעק עיינ ץלַא ןענַאטשעגוצ ןענייז רעטייװ ןעדיא יד וצ

 תויה ןוא .עטשרע יד ןופ ןוחצנ םעד ךרוד ןערָאװעג טרעטנומעגפיוא ןענייז

 ײס טכודעגסיוא ייז ןעּבָאה רעּבירעד ,גיטסניג ןעװעג ייז זיא החלצה יד יו

 רעד ןיא ןענײז ײז רעדײא ,רעכײרלהָאצ ךס ַא דניפ יד ייס ןוא ךיז

 . ןעועג ןע'תמא

 גנונעדרָאטכַאלש רעטמיטשעּבַא וצ טנהייוועג ןענייז ! סָאװ ,ןעטַאדלָאס

 רעכיג סָאװ ןערעװ ,ןעהייר ענעסָאלשעג ןיא ןעפמעק וצ ןעהייטשרעפ סָאװ ןוא

 רעמיור יד ךיוא טציא ןענייז ןכּב .גנונעדרָאמוא ןַא טרעװ סע דלַאבװ ,טלעמוטעצ -

 ןוא ,ןעגָאירעד ייז ןעגעלפ ןעדיא יד תעשּב ןוא ,לַאפנַא ץ'רַאּפ ןעטַארטעגּבַא

 רעגָאיכָאנ יד ןעגעלפ טלָאמעד ,ןעפיול ץתעשּב ןערהעקמוא ךיז ןעגעלפ ייז

 .כױרָאפמוא ןענייז סָאװ ,דנייפ יד ןעדנואװ ךס ַא ןעכַאמ ןוא ןעלעטשּבָא ךיז

 עג רעסערג ץלַא ןיא רעלַאפנָא יד ןופ עסַאמ יד זַא רעּבָא .ןעפַאלעג גיט

 ןענייז ייז ןוא ,שינעלמוטעצ יד ןעסקַאװעג רעמיור יד יי ךיוא זיא ,ןערָאװ

 - ףעזיװעגסױא טָאהס .רעגַאל רעיײז ןופ ןערָאװעג טּפוטשעגקעװַא ןעצנאגניא

 - ןערָאלרעּפ זיא ןָאיגעל רעצנַאג רעד זַא

 ןוא ,ץסוטיט ןעסיװ וצ ןעּבעגעג ןעמ טָאה השעמ רעד ןעגעװ רעּבָא

 יד ןעפרואורָאפ עקרַאטש טכַאמ רע .ףליהוצ ןעמוקעג רע זיא דניושעג

 טלַאפ ןײלַא ;ןערהעקוצמוא ךיז ייז טגניװצ ,תונדחפ רעייז רַאפ ענעפַאלטנַא

 יז טכַאמ ,ןעדיא יד ןופ גנַאלפ ןפיוא ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגסיױא טימ ןָא רע

 טּבײרט ,עטעדנואורעפ ןיא רהעמ ךָאנ ןוא עטיוט ןיא ןערהעװנָא עסיורג ןָא
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 ,ןעדיא יד רָאנ יװ רעּבָא .לָאט ם'ניא ףיונוצ ייז טרַאּפש ןוא קירוצ עלַא יז
 .ָאלשעגכרוד ךיז ןעּבָאה ,טרָא ןעגיד'עּפושמ ן'פיוא ןעטילעג ךס ַא ןעּבָאה סָאװ
 ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא רעדיװ ךיז ייז ןעּבָאה ,ןעג
 ,רעּבירַא לָאט ןרעּביא טפמעקעג

 זַא רעּבָא ןעגָאלשעג ךיז ןפוא ַאזַא ףיא ןעמ טָאה טײצ-גָאטימ זיּב
 סוטיט טָאה ,טייז.-ברעמ ןיא ןהייגרעטנוא לעסיּבַא ןעּבױהעגנָא טָאה ןֹוז יד
 ײז טימ סָאװ ,ןעשנעמ יד רָאנ ןעדיא יד ןעגעק רעטרע יד ףיוא ןעזָאלעג
 רעמָאט לַאפ ץפיוא ,סעטרָאהָאק יד ןופ ערעדנַא ןוא ,ףליה-וצ ןעמוקעג רע זיא
 לייט ןעגירעּביא םעד ;לַאפנַאנַא ןעכַאמ ןעבורּפ לָאמ ַא ךָאנ ןעדיא יד ןעלעוו
 ךץפיוא ןעטיײּברַא-סגנוגיטסעפעּב יד וצ טקישעגּבָא קירוצ רע טָאה ןָאיגעל ןופ
 , גרַאּב ץיּפש

 ןעפָאלטנַא ןענייז רעמיור יד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןעדיא יד 5
 ץפיוא טלעטשעגפיוא טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,רמוש ַא יװ תויה ןוא ,ןערָאװעג |

 טָאה ןכּב ,לעטנַאמ ןייז טימ ןעהיײװ ךרוד ןעזיװעגנָא סָאד ייז טָאה ,רעיומ
 ןעװעג זיא סָאװ ,טעּפמיא ַאזַא טימ גנולײטּבָא עשירפ ַא ןָאטעג זָאל ַא ךיז
 סָאװ ,דניפ יד ןופ רענייא ןייק ןוא .היח רעדליװ ַא ןופ ןעפיול םוצ ךיילג
 רעייז ןעטלַאהעגסױא טינ עקַאט טָאה ,גנונעדרָא-טכַאלש ןיא ןענַאטשעג ןענייז

 ןערָאװעג ןעכָארּבעגכרוד ויא רעמיױר יד ןופ עיניל עצנַאג יד רָאנ ,גנַארד
 ןעניז עלַא ןוא ,ןישַאמ.סגירק ַא ןופ ןערָאװעג ןעפָארטעג טלָאװ יז יװ יױזַא
 .ףױרַא גרַאב ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא

 ןיא ןהייטש ןעּבילּבעג ןענייז םהיא טימ עכילטע ןוא סוטיט טינ רהעמ
 רערהיפנָא םוצ גנוטכַא תמחמ ןענייז סָאװ ,רעטיילגעּב ענייז .גרַאּב ןעטימ
 ײּב ןעטעּבעג ךיז ןעּבָאה ,הנּכס רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,םהיא ייּב ןעבילּבעג
 טינ לָאז ןוא ,טױט םעד ןעכוז סָאװ ,ןעדיא יד ןעדיימסיוא לָאז רע ,םהיא
 וצ םהיא ביוחמ ןענייז סָאװ ,יד רַאפ ןהָאק ןיא ןעּבעל ןייז .ןעלעטשנייַא
 סלַא ןוא ,לעטש עכיה ןייז טכַארטעּב ןיא ןעמענ ךָאד רע לָאז ,ןעציש
 רעשימיור רעד ןופ רערהיפ רעגיטפנוקוצ סלַא ךיוא ןוא גירק ם'נופ רערהיפ

 .נייא טינ ןוא טַאדלָאס ןע'טושּפ ַא ןופ טסנעיד םעד ןוט טינ רע לָאז הכולק

 .עב ַאזַא ןיא ,גיגנײּבָא גנידצלַא זיא םהיא ןָא סָאװ ,ןעּבעל ןייז ןעלעטש
 ,ץלַא סָאד גידנערעה טינ ךיז טכַאמעג טָאה רע רעּבָא ,הנּכס רעכילרעפנייש

 ןעּבָאה סָאװ יד ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא טּפַארק טימ ךיז טָאה רע רָאנ
 .רוטש יד טע'גרה'עגסיוא טָאה ,םהיא ןעגעק ךױה רעד ןיא טגײטשעגפיורַא
 רעד ףיוא גרַאּב ןעגיד'עּפושמ ם'נופ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,ןעדיא עגידנעמ
 ,טֿפוטשעגקירוצ םעדכרוד יז טָאה ןוא דנייפ יד ןופ עסַאמ רעטכידעג

 ם'נופ טומ רעטסײרד רעד ןוא טײהנעסָאלשטנע יד טָאה ןעדיא יד

 ךיוא יז ןעּבָאה ןעגעװטסעדנופ ,קערש עניילק ַא טינ טכַאמעגנָא רערהיפנָא

 טרהעקעגּבָא ךיז ןעּבַאה ייז רָאנ ,טדָאטש ןיא ןעגיוצעגקירוצ טינ ךיז טציא

 ,ןעּביױא רעטייוו ןעּפָאלעג ןענייז סָאװ ,יד ןעגָאױצכָאנ ידכּב ,ןעטייז עדייּב ןיא
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 ףיוא זיא רע סָאװ ,םעדכרוד טשיניוצ טכַאמעג לַאּפנָא רעייז טָאה סוטיט רָאנ

 ,גנַאלפ ןופ ןעלַאפעגנָא ייז !

 רעטיײּברַא יד שינעלמוטעצ ןוא קערש ַא טּפַאחעגנָא ךיוא טָאה לייוװרעד

 םירבח ערעייז ןהעזרעד ןעּבָאה ייז תעשּב ,גרַאּב ןפיוא ןעגנוגיטסעפעּב יד ייּב

 עלַא לײװ ,ןעּפָאלעצ ךיז זיא ןָאיגעל רעצנַאג רעד ןוא .גידנעפיול ןעטנוא

 ןופ לַאפנָא ןעגעק ןהייטשעּב וצ ךילגעממוא זיא סע זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה

 ןעפָאלטנַא זיא אפוג רסיק רעד ךױא זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ןוא ,ןעדיא יד

 ײז ןעּבָאה ױזַא - ןהיטש ןעּבילּבעג רע טלָאװ רעמָאט םורָאװ ;ןערָאװעג

 ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא טינ ךױא אמתסמ עגירעּביא יד ןעטלָאװ -- טניימעג

 ןעפָאלעגרעדננַאּפ ךיז יז ןעניז ,קערש רעשינַאּפ ַא ןופ יװ טּפַאחעגמורַא

 םעד ןהעזרעד ףוס-לּכ.ףוס ןעּבָאה עכילטע ןענַאװ זיּב ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא

 רעּביא דחּפ טימ לופ ןוא טכַאלש רעד ןופ לעמוט םעד ןעטימ ןיא רערהיפנָא

 ןייז ןָאיגעל ןעצנַאג םעד טגָאזעגנָא יירשעג סיורג ַא ךרוד יז ןעּבָאה םהיא

 .עגַאל עכילרהעפעג

 רעדיװ ךיז יז ןעּבָאה רעּבירעד ,טמעשרעפ ךיז ןעּבָאה ייז יװ תויה

 סָאװ ,רַאפרעד גיטייזנעגעג ןעפרואוורָאפ ךיז גידנעכַאמ ןוא ,טרהעקעגמוא עלַא

 ןעּבָאה יז סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ ןוא ,ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז ייז

 ןעדיא יד ףיוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז יז ןעּבָאה ,ץוש ןהָא רסיק םעד ןעזָאלעג

 ןעּבױהעגנָא ןיוש ןעּבָאה ענעי יװ םעדכָאנ ןוא ,טפַארק רעצנַאג רעד טימ

 ךָאנ .ּבָארַא לָאט ןיא טּפוטשעגּכָארַא ןעצנַאגניא ייז יז ןעּבָאה ,ןעטערטוצּבָא

 .עג ןעּבָאה רעמיור יד רָאנ ;טפמעקעג ןעדיא יד ןעּבָאה ןעטערטּבָא ן'תעשּב

 ןעמעלַא ןעּבָאה ןוא עיציַאּפ רערעכעה רעייז תמחמ דנַאהרעּבױא יד טַאה

  .לָאט ןיא ןעּבירטעגפיונוצ

 ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז סָאװ ,יד ןעדָאש ןָאטעגנָא סוטיט טָאה לייוװרעד
 .ןעטיײּברַא-סגנוגיטסעפעּב יד וצ ןָאיגעל םעד טקישעג רעדיװ טָאה ןוא ,םהיא

 ןיז רעטנוא רעהירפ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד טימ טָאה אפוג רע

 ,דניפ יד ןעגעק טגידייטרעפ ךיז רעטייװ ,געלשעג ןיא גנורהיפ

 ןייז וצ םזגמ טינ ,ןײז וצ טרעהעג סע יװ ,תמא םעד ןעגָאז זומ ןעמ

 ײװצ טָאה ןײלַא רסיק רעד :האנק תמחמ ןרענעלקרעפ רעדָא הפינח תמחמ

 .עג ןוא הנּכס ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןָאיגעל םעד טעװעטַארעג לָאמ

 ,רעגַאל ןייז ןעגיטסעפעּב וצ גיהור טייקכילגעמ יד םהיא ןעגעג
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 ,לעטיּפאק רעטירד
 ,הלּפמ א ןעמוקעּב רעמיור יד --- .םילשורי ןיא ןעהורמוא עיינ

 רעצרוק ַא ףיוא טָאה גירק רעטסגינייווסיוא רעד סָאװ ,טייצ רעד ןיא 41
 .רַאּפ יד ןעשיווצ תקולחמ יד ןענַאטשעגפיוא יינ סָאד ףיוא זיא ,טהורעג טייצ
 ,ןסינ ןיא געט ןהעצרעפ ,תוצמה גח םוצ טנעהָאנ ןעוועג זיא'ס .גינייוועניא ןעייט
 . ךופ ןערָאװעג טיירפעּב טשרעוצ יײז ןענייז ,ןעדיא יד ןעגָאז ,טלָאמעד סָאװ
 טנעפעעג רעּבירעד ןעּבָאה רעגנײהנָא ס'רזעלא .,טּפַאשטכענק רעשיטּפיגע רעד
 טלָאװעג טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד שדקמה-תיּב ןיא טזָאלעגנײרַא ןוא ןרעיוט יד
 ,ןייז ללּפתמ

 יוצסױא ידכּב ,בוט:םוי םעד סטכעלש םוצ טצונעגסיוא טָאה ןנחוי רָאנ
 ענעי רהעװעג טימ דייהרעליטש טגרָאזרעפ טָאה רע ,ןַאלּפ ןעשלַאפ ַא ןערהיפ
 ךָאנ ןענייז סָאװ ןוא ןעװעג טנַאקעּב רעגיצניװ ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ענייז ןופ
 / רעד טימ םענייאניא ןהײגנײרַא טוָאלעג ייז טָאה ןוא ,אמט ןעוועג וצרעד
 ןענייז ייז רָאנ יװ .ןעּפַאחרעּפ וצ םהיא ידכּב ,םוטגילייה ןיא עסַאמ רעגירעּביא
 ןוא רעריילק עטשרעּביוא ערעייז ןעפרַאװעגּבָארַא יז ןעּבָאה ,גינייוועניא ןעוועג
 ,סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ טנעּפָאװעּב .ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה

 לו ,המוהמ ןוא לעמוט רעסיורג ַא ןערָאװעג שדקמה:תיּב ןיא זיא ףֹּכיּת
 טָאה ,ןעײטרַאּפ יד ןופ ףמַאק ם'ניא טגיליײטעּב טינ ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד
 יד ;דיישרעטנוא ןהָא ןעמעלַא ןעגעק טדנעוװעג זיא לַאפנָא רעד זַא ,טנעכערעג
 .נעמ ערעייז ןעגעק רָאנ טדנעװעג זיא רע זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה רעּבָא םיאנק
 טינ ןוא הרימש ַא ןהָא .ןרעיױט יד ןהייטש ןעזָאלעג יז ןעּבָאה רעּבירעד .ןעש
 סמערוט יד ןופ ןעגנורּפשעגּבָארַא ןענייז ייז רָאנ ,ףמַאק ַא ןיא ךיז טזָאלעגנײרַא
 .תיּב ןופ גניײג עשידרערעטנוא יד ןיא ןעפָאלטנא ןענייז ןוא ןרעיומ יד ןופ

 ,שדקמה -

 לכיה םעד םורַא טרַאּפשעג ךיז שינרעטיצ טימ טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד
 ןוא ןעדרעװש טימ ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא רעדָא ןעטָארטעצ זיא ,חּבזמ ןוא
 רַאפ ןעלַאפעג טייהנעגעלעג רעד ייּב ןענייז רעגריּב עגיהור ךס ַא .סנעקעטש
 ײז ןעּבָאה ענעי :םנח.תאנש ןופ ןוא להיפעג.המקנ סדנייפ ערעייז ןופ ןּברק ַא
 סע רעװ .דגנּכש דצ ם'נופ רעגנייהנַא ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא טע'גרה'רעד
 ,טָאה ,רערהיפנָא עגיזָאד יד ןופ םענייא ןעװעג דוָבּכּב עגוּפ זיא סע ןעװ טָאה
 טָאה ןוא יאנק ַא רַאפ ןעטלָאגעג ,טנעקרעד םהיא טָאה אנוש ןייז ּביוא ,טציא
 ,םישק םייונע ךרוד ןעמוקמוא טזומעג

 ףיוא ןרָאצמירג רעײז טגיטעזעגנָא ױזַא ןעּבָאה םיעשר יד יװ םעדכָאנ
 ןוא ,םולש ןעגילייווטייצ ַא עגידלוש יד ןעטָאּבעגנַא יז ןענָאה ,עגידלושמוא יד
 טוָאלעג ייז ייז ןעּבָאה .,גנייג עשידרערעטנוא יד ןופ סױרַא ןענייז ענעי תעשּב
 ןעטסגיניװעניא םעד טּפַאחרעפ םעדכרוד ןעּבָאה אפוג ייז ,ןהײגסױרַא יירפ
 ןכּב ןעמונעגנָא ךיז ןעּבָאה ןוא תורצוא ענייז עלַא ןוא שדקמה-תיּב ןופ לייט
 ןע'גועמש ןעגעק ףמַאק םעד ּבעילוצ טומ רהעמ טימ
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 "ירד עגידרעהירפ יד טָאטשנָא ןערָאװעג טציא ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא
 ,ייווצ רָאנ םידרומ יד ןופ ןעײטרַאּפ

 סָאּפָאקס ןופ רעגַאל ןייז ןעקויוצּבָא ןעסָאלשעּב סוטיט טָאה לייוורעד 2
 "טלעטשעגסיוא רע טָאה רעבירעד .טדָאטש םוצ רעטנעהעג םהיא ןעקורוצוצ ןוא
 גונעג ןייז לָאז סָאװ ,קלָאפסופ ןוא יירעטייר ןופ .גנולײטּבָא ענעילקעגּבַא ןַא
 טָאה ןוא ,לאפסױא ןַא ןעדיא יד ןעכַאמ רעמָאט ,ךיז ןעצישעּב וצ קרַאטש
 זיּב הטש ןעצנַאג םעד ןעכיילגוצסיוא לייח ןעגירעּביא ןעצנַאג םעד ןעסייהעג
 ,רעיומ םוצ

 ןופ רענױאװנײַא יד עכלעװ טימ ,תוציחמ ערעדנַא ןוא סנעקרַאּפ עלַא
 ןענייז ,רעדעס ןוא רענעטרעג ערעייז טלעגנירעגמורַא טַאהעג ןעּבָאה םילשורי
 הביבס רעצנַאג רעד ןיא ,תוריּפ ןעגָארט סָאװ ,רעמיוב עלַא ;ןעכָארּבעגֿבַא ןערָאװעג
 ןוא ןעגנופעיטרעפ עלַא ןערָאװעג טליפעגסיוא ןענייז טימרעד ןוא ,טקַאהעגסױא
 / .סנעזייא טימ טקַאהעגמורַא ןערָאװעג ןענייז ןעציּפש ענרענייטש יד ,ןעטלַאּפשדרע
 סע'סודרוה זיּב סָאּפָאקס ןופ חטש ןעצנַאג םעד טכיילגעגסיוא יז ןעּבָאה ױזַא
 ,ךײט-ןעגנַאלש ם'נופ טייוו טינ ,הבצמ

 העמיור יד רַאפ טלעטשעגקעװַא ןעדיא יד ןעּבָאה געט ענעי ןיא 3
 סױרַא ןענייז םידרומ יד ןופ עטסיירד עמַאס יד :ןפוא ןעדנעגלָאּפ ףיוא רעױלַא
 .לָאװ יז יװ ױזַא טקנוּפ ,סמערוטנעיורפ ענעפורעגנָא ױזַא יד ייּב טדָאטש ןופ
 .םולש םוצ הטונ ןענייז סָאװ ,רעגריּב יד ךרוד ןעּבירטעגסױרַא ןעװעג ןעט
 רַאפ ןעּבָאה ארומ טש'רמולּכ ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,לעטשנָא םעד גידנעכַאמ
 ןעּבָאה ןוא טרַאּפשעגפיונוצ טכידעג ךיז יז ןעּבָאה ,רעמיור יד דצמ לַאּפנָא ןַא
 ןיא ,יײז ןופ םירבח .ןרעדנַא םעד רעטניה רענייא ןעטלַאהעּב וצ ךיז טכוזעג
 רעטרע ענעדיישרעפ ןיא לייוורעד ןענַאטשעג ןענייז ,רעגריּב עכילנהייוועג גולפ

 ןעמ ,ןעטעּבעג ןעּבָאה ,םולש ןעליװ ייז זַא ,ןעירשעג ןעּבָאה ,רעיומ ן'פיוא
 ןענעפע וצ יז גידנעגָאזוצ ,רעמיור יד ןעפורעג ןעּבָאה ןוא ,ןעניושרעפ ייז לָאז
 ןעניײז סָאװ ןעשנעמ ערעײז ףיוא ןעפרָאװעג יז ןעּבָאה ךיילגוצ .ןרעױט יד
 ײז העדּב טַאהעג ןעטלָאװ יז יװ יױזַא ,רענייטש  ,גינייווסיוא ןופ ןענַאטשעג
 ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ןעּבָאה ,טרהעקרעפ ,ענעי .רעוט ןופ ןעּבײרטוצקעװַא
 ןענָאה ךָאנרעד ,ןעזָאלנײרַא ייז לָאז ןעמ ,ןעגניווצ ןעלעװ ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא
 יד ןעגעקטנַא ןעפָאלעג לָאמ עכילטע ןענייז ,ךיז ןעטעּב וצ ןעּבױהעגנָא ייז
 ,טַאהעג ארומ ןעטלָאװ יד יֹו ױזַא ,ךיז טרהעקעגמוא ןוא רעמיור

 תויה ןוא .תואמר רעגיזָאד רעד טּבױלגעג עקַאט ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד
 דנַאה רעייז ןיא ןיוש יז ןעּבָאה טייז ןייא ןופ זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז יו
 יד זַא - טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןעפָארטשעּב וצ יײז ידכּב ,םידרומ יד
 ףכיּת ךיז יז ןעּבָאה רעּבירעד - ןרעט יד ןענעפע יז ןעלעװ עגירעּביא
 ,טייּברַא רעד רַאפ ןעמונעג

 םהיא טפור ןעמ סָאװ ,ג"דושח סיּפע ןעמוקעגסיוא סע זיא ן'סוטיט רָאנ
 ףךרוד טזָאלעג רע טָאה רעהירפ גָאט ַא טימ םורָאװ .דייהרעטכירעגמוא יױזַא
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 טָאה רע רָאנ ,ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז ייז ,ןעדיא יד ןרעדָאפסױרַא  ן'פסוי
 ןעלהיופעּב רע טָאה רעּבירעד .וצרעד קשח םוש ןייק ייז ייּב ןענופעג טינ
 .רעטרע ערעייז ףיוא ןעּביילּב וצ ןעטַאדלָאס ענייז

 ןעטייּברַא יד ייּב ןעמונרעפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ עכילטע רָאנ
 ןוא רהעװעג ערעייז רַאפ דניװשעג ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ,טנערָאפ ןופ רַאג
 טדָאטש ןופ ענעּבירטרעפ טש'רמולּכ יד .ןרעיױט יד וצ ןעפיול ךיז טזָאלעג
 ןענופעג ךיז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד זַא רָאנ .ןעטָארטעגּבָא טשרעוצ ןענייז

 ירָאפ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ערעדנַא יד ןעּבָאה ,רעױט ם'נופ סמערוט יד ןעשיווצ
 ,ןעטניה ןופ ייז ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענייז ןוא טלעגנירעגמורַא ייז ןעּבָאה ,סיוא
 ןעטָאשעּב ,רעיומ ץפיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבַאה גיטייצכיילג
 ןופ להָאצ עדנעטיידעּב ַא זַא ױזַא ,ןעלייפ ןוא רענייטש ןופ לעגָאה ַא טימ ייז
 טעדנואוװרעפ בור םוצ ןענייז - עגירעּביא יד ןוא ,ןעלַאפעג ןענייז רעמיור יד
 / ףעיומ ןופ ןהײגוצקעװַא ןעװעג רעװש ייז זיא טייז ןייא ןופ םורָאװ .ןערָאװעג

 רעד ןופ ןוא ,ןעטניה ןופ יז ףוא ןעלַאפעגנָא ןענייז סָאװ ,דנייפ יד רעּביא
 טינ ןעּבָאה יז סָאװרַאפ ,הפרח יד ןעּבירטעגרעטנוא ייז טָאה טייז רעדנַא
 ןעלָאז יז זַא ,ףָארטש ַא רַאפ איומ יד ךיוא ןוא ,רערהיפ םעד טגלָאפעג
 ףוט וצ ןעּבױהעגנַא ןעּבָאה ייז סָאו ,רעלהעפ םעד ףיס ןויּב ןערהיפרעד
 ,תוננשקע רעטסערג רעד טימ ףמַאק םעד ןעטלַאהעגסױא .ייז ןעּבַאה רעּבירעד
 סָאװ ,דנייפ יד ןעגָאלשוצקירוצ ןעבעגעגנייא ייז ךיז טָאה ףוס.לּכףוס ןוא
 טכַאמעג יז ןעּבָאה ןעדיא יד יװ םעדכָאנ ,טלעגנירעגמורַא טַאהעג ייז ןעּבָאה
 יוצקירוצ ךָאנ .לעיפ ױזַא טקנוּפ ןעמוקעּב ןיײלַא ןעּבָאה ןוא ןעדנואו ךס ַא
 הבצמ רעד וצ זיב ןעלייפ טימ טגָאיעגכָאנ יײז ןעדיא יד ןעּבָאה סגעװ
 ,ַאנעלעה ןופ

 ןעזיװעגסױרַא ןפוא םעניימעג ַא ףיוא ןעדיא יד ןעּבָאה רעּבָא ףיורעד 4
 ,רעמיױר יד טכַאלעגסױא ןעּבָאה יײז :ץנוק םענעגייא ן'רעּביא החמש רעייז
 .עג ןעּבָאה ןוא ןעגנורּפשעג ןענייז ,ןערַאנּבָא ךיז טזָאלעג ןעּבָאה ייז סָאװ
 ןעטַאדלָאס יד ףיוא .דיירפ רַאפ ןעירשעג ןוא ןעדליש ערעייז ןיא טּפַאלק
 ןוא ןענָאירוטנעצ יד ןופ דייר.ףָארטש יד טינ רהעמ טרַאװעג ןעּבָאה רעּבָא
 :טגָאזעג יױזַא יז וצ טָאה סָאװ ,רסיק ם'נופ סעּכ רעד

 ןעוט ייּברעד ןוא ,שואי רעדנילּב זױלּב ףמַאק ןיא טרהיפ ןעדיא יד,
 .עטש ייז ,לכש ַא טימ ןוא גנוגיילרעּביא טימ גנידצלַא ּבָא ןעגעווטסעדנופ ייֵז
 ןענייז ןוא ןעגלָאפ יז תמחמ ,קילג ןעּבָאה יז ;ןרעױל ןוא סעקטסַאּפ ןעל
 גידנעטש ןעּבָאה סָאװ ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד .םירבח יװ ,דנַאנַא וצ יירטעג
 .גָא יד טגלָאפעג ןעּבָאה יז לײװ ןוא ןילּפיצסיד רעיײז תמחמ קילג טַאהעג

 ןוא ,טרהעקרעפ ךיז ןעטלַאה ייז ליײװ ,הלּפמ ַא טציא טַאהעג ןעּבָאה ,רערהיפ
 וצ סיּפע קשח רעיײז ןעטלַאהניַא טינ ןענָאק ייז לייװ ,טגיזעּב ןערעװ יז
 ס'רסיק ןיא ןעפמעק וצ ךיז ןעגעורעד ייז סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד ןוא ,ןוט
 ןּוא ,ןעצעזעג-סגירק יד ןעצפיז ןעלעװ קרַאטש .גנורהיפנָא ןהָא טרַאװנעגעג
 רַעגיזָאד רעד ןעגעװ ןהיײגרעד טעװ רע זַא ,רעטָאפ ןיימ רעגיצניוו טינ)
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 תומהלמ עשידיא יד

 לָאמ ןייק ךָאד טָאה ןוא ,תומחלמ ןיא ןערָאװעג הָארג זיא סָאװ ,רע ,הלּפמ

 רַאפ טוט טימ רעּבָא ןעפָארטשעּב ןעצעזעג ענעי ! הלּפמ ןימ ַאזַא טַאהעג טינ

 ,ןהעזוצ טזומעג יז ןעּבָאה רעטציא ןוא .ןילּפיצסיד רעד ןעגעק הריבע רעכילטיא

 ןעלעוו דלַאּב ! טרָא רהיא ןעזָאלרעפ טָאה  גנולײטּבָא עשירעטילימ עצנַאג ַא יװ

 יב זַא ןערעװ רהָאװעג ,השעמ ַאזַא ףיױא טגעוװרעד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד

 .עגּבָא טרעװ רע ּבױא ,טינ םהור ןייק ןוחצנ רעד וליּפַא טגניירּב רעמיור יד

 "?ןעּביֹוא ןופ להעפעּבַא ןעגעק ןעטלַאה

 סָאה ,ןעריציּפָא יד וצ טדנעוועג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עגיזָאד יד ךָאנ

 .ַאדלָאס עטגילייטעּב עלַא טימ ןהייגעּב ךיז טעװ רע זַא ,ןעטכודסיוא טנָאקעג

 ןיוש ךיוא ןעּבָאה אפוג עגידלוש יד .ץעזעג ם'נופ טייקגניירטש רעד טול ןעט

 ירעפ םעד ןעגױא יד רַאפ ןהעזעג ןעּבָאה יז לייװ ,טומ םעד ןערהָאװעגנָא:

 ןעּבָאה ןוא רסיק םעד טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה ןענָאיגעל יד רָאנ .טיוט ןעטנעיד

 םירבח ערעייז וצ דָאנעג ןעזײװסױרַא לָאז רע ,םימחר םהיא ייּב ןעטעּבעג ךיז

 רעד סָאװ םעד תמחמ ,עכילטע ןופ ץכעוט עגיטכיזרָאפמוא יד ןייז לחומ ןוא

 .רעפ וצ רעדיװ ןהעז ענעי ןעלעו יַאדוַא םורָאװ .ךָאד טגלָאפ בור רעטסערג

 הרובג.ישעמ ךרוד ,ןָאטעגּבָא טשרָאקָא ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעלהעפ רעייז ןעטכיר

 ,טפנוקוצ רעד ןיא

 ,קשח סרג טימ ןעּבעגעגכָאנ רסיק רעד טָאה תושקּב עגיזָאד יד 5

 יסערעטניא םענעגיײא ןייז ןיא ןעגעלעג זיא סע לייוו ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ

 .יעװ טמיטשעּב ףרַאד דיחי ַא ןופ ףָארטש יד זַא ,ןעטלַאהעג סע טָאה רע םורָאװ

 עסַאמ עצנַאג ַא ןופ ףָארטש יד רעּבָא ,ןָאטעגּבָא טָאה רע סָאװ ,םעד טול ןער

 לחומ רע טָאה רעּבירעד ,טייקגיסעמקעווצ יד טול ןערעװ טנעכערעגסיוא ףרַאד

 זַא ,ףקוּת לכּב ןעװעג הרתמ יײז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעטַאדלָאס יד ןעוװעג

 וצ ױזַא יװ ,טרעלקעגמורַא טָאה ןוא ,רעגיטכיזרָאפ ןייז ייז ןעלָאז רעטייוו

 | ,תואמר רעיײז רַאפ ןעדיא יד ןעפַארטשעּב

 ןעװעג רעױמ םוצ זיּב חטש רעצנַאג רעד זיא םורַא געט רעיפ ןיא

 ליה ןייז ןופ לײט.טּפױה םעד ןעסייהעג רע טָאה טלָאמעד .טכיילגעגסיוא |

 ןרעױמ יד עזַאּפ ברעמ ןייק ןופצ ןופ עיניל רעגיכַאפנעּביז ַא ןיא ןערישרַאמ

 רעדנַא םעד ןוא קעּפעג םעד טייהרעכיז ןיא ןעגניירּב וצ רעטנעהענ ידכּב

 ײז רעטניה ,קלָאפסופ סָאד ןענַאטשעג זיא טנערָאפ ןופ רָאג .לייח ןופ לייט

 ;עיניל רעגיכַאפיירד ַא ןיא רעטילימ ןימ ןעגיזָאד ם'נופ רעכילטיא ,יירעטייר יד

 .סיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטישנעגיוּב יד טעדליבעג ןעּבָאה הייר עטעּביז יד

 זיא סע יװ םעדכָאנ .רעטילימ ןעלייט עדייּב ןעשיוצ ןעטימ ןיא טלעטשעג

 וצ ןעדיא יד רַאפ ?ילגעממוא ןערָאװעג טכַאמעג להעפעּב ןעגיזָאד םעד ךרוד

 ןוא ןענָאיגעל יירד יד ןופ תומהּב.אשמ יד ןעּבָאה ,ןעלַאפסיוא רעטייוװ ןעכַאמ

 | ןהײגײּברַאפ טנַאקעג גיהור רענעיד יד

 ײּב ,רעיומ 'נופ סעידַאטס ייװצ ךרע ןַא טרעגעלעג טָאה אפוג סוטיט

 ןאו ,טרָא םענעי ןיי ,םערוט.סוניפעסּפ םעד רעּביאנעגעק לעקניװ ַא ןערהיא

 ףיז טָאה .טייז.ןופצ ןענעק ןעװעג טדנעװעג זיא סָאװ ,רעיומ ם'נופ לייט רעד
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 תומחלמ עשידיא יד

 טָאה לייח ןיז ןופ לייט רעגירעּביא רעד .טייז.ברעמ וצ רהעק ַא ןעּבעגעג
 -ַאטס ייוװצ ןופ ךלהמ ַא ףיוא ךיוא ,םערוט-סוקיּפיה םעד ייּב רעגַאל ַא ןעמונרעפ
 .טרָא  ןייז ףיוא ןעּבילּברעפ זיא ןָאיגעל רעטנהעצ רעד רָאנ ,טדָאטש ןופ סעיד
 םיתיזה-רה ן'פיוא

 לעטיּפאק רעטרעֿפ
 םילשורי ןופ גנוּביײרשעּב

 ףיא טלעגנירעגמורַא ןעװעג טדָאטש יד זיא ןרעיױמ תורוש יירד טימ 1
  ןיא ;ןעלַאט עכילגנייגוצ טינ ןיק ןעװעג טינ ןעניז סע ואו ,רעטרע יד
 ךעװעג זיא אפוג טדָאטש יד .רעיױמ ןייא רָאנ טַאהעג יז טָאה רעטרע ענעי
 ,ןרעדנַא םעד ןעגעקטנַא רענייא ןעגיל סָאװ .,ךעלגרעּב ייווצ ףיוא טיוּבעגסױא
 ןעּבָאה סע ןעכלעו ןיא .לָאט ַא ןעגיוצעג ךיז טָאה ךעלגרעּב יד ןעשיווצ ןוא
 ןעטייז עדייּב ןופ רעזייה תורוש יד טגידנעעג ךיז

 .רעּביוא יד ךיז ףיוא ןעגָארטעג טָאה סָאװ רעד ,גרעּב יד ןופ רענייא
 ןוא ןרעדנַא ן'רַאפ רעכעה ךס ןעװעג זיא ,(ןויצ רה רעד) טדָאטש עטש |

 יא טיײקגיטסעפ ןייז תמחמ .גנייל רעד ןיא רהעמ ןעגיוצעג ךיוא ךיז טָאה
 ,ן'המלש ןופ רעטָאפ םעד .דוד גינעק ם'נופ *הדוצמ,, ןערָאװעג ןעפורעגנָא רע
 ןָא סע ןעפור רימ ;שדקמה-תיּב םעד טיוּבעגסױא רעטשרע רעד טָאה סָאװ
 .ןעמָאנ ץטימ ,רעטײװ גרַאּב רעדנַא רעד (ןוילעה קוש) קרַאמ רעטשרעּביױא
 ןעװעג זיא ,טדָאטש עטשרעטנוא יד ןענַאטשעג זיא םהיא ףיוא  סָאװ ,ַארקַא
 .ןעטייז ייווצ ףיוא טמירקעגסיוא

 רע זיא עבט יּפ.לע סָאװ ,גרַאּב רעטירד ַא ןעגעלעג זיא רעּביאנעגעק
 ים'נופ ןערָאװעג טלײטעגּבָא רעהירפ זיא ןוא ארקא רַאפ רעגירעדינ ןעװעג
 פד תעשּב ,טייצ רעגידרעטעּפש רעד ןיא רָאנ ,לָאט ןעטיירּב ַא ךרוד ןעטשרע
 וצ ידכּב ,טליפעגסיוא לָאט ןעגיזָאד םעד ייז ןעּבָאה ,טריגער ןעּבָאה םיאנומשח
 ןעּבָארגעגּבָא יז ןעּבָאה רעטײװ .שדקמה-תיּב ןטימ טדָאטש יד ןעגינייארעפ
 'ףעד זַא ,גירעדינ יױזַא גרַאב םעד טכַאמעג ןוא ַארקַא ןופ ךיוה רעד ןופ
 ,םהיא רַאפ רעכעה ןעװעג זיא שדקמה:תיּב

 -רעּבױא רעד טימ גרַאּב םעד ,טגָאזעג יװ ,ּבָא טלײט סָאװ ,לָאט רעד
 טסייה סָאװ ןוא טדָאטש רעטשרעטנוא רעד טימ גרַאּב ם'נופ טדָאטש רעטש
 טימ ;הולש ןֹזיּב ךיז טהיצ ,(תוניבג ישוע יּב) "סרעכַאמ.זעק יד ןופ לָאט,
 טרָאד טסילפ סָאװ לַאווק ןעסיז םעד רימ ןענעכייצעּב ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד
 | .רעסַאװ ךס ַא טָאה סָאװ ןוא

 טלעגנירעגמורַא ןעװעג טדָאטש ןופ גרעּב עדייּב ןענייז גינייווסיוא ןופ

 ַא יװ ,ךיילג ןעּבױהרעד ךיז ןעּבָאה גרעּב יד תמחמ ןוא ,ןעלָאט עפעיט ןופ



 תומחלמ טשידיא יד

 ןעמוקוצ טנָאקעג טינ ץיגרע ןיא ןעטייז עייּב ןופ ןעמ טָאה רעּבירעד ,טנַאװ
 ,טדַאטש םו

 .ענוצניַא רעװש ןעװעג ןיוש זיא ןרעיומ יירד יד ןופ עטסטלע יד
 :ױעד ךיז טָאה סָאװ ,גרַאב םעד רעּביא ןוא ןעלָאט עפעיט יד רעּביא ןעמ
 רָאנ ףןעװעג טױּבעג רעמ יד זיא םהיא ףיוא סָאװ ןוא ייז רעּביא ןעּבױה
 ןערָאװעג טקרַאטשרעפ דנעטיידעּב ךָאנ ויא טיײקגיטסעפ עכילריטַאנ רהיא
 עג ךיז ןעּבָאה ייז ךָאנ םיכלמ יד ךיוא ןוא המלש ןוא דוד סָאװ ,םעדכרוד
 ם'נופ גנורהיפסױא רעד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןעגײטשוצרעּבירַא טסיילפ
 ,ןינּב ןעגיזָאד

 אל

 .רעגנָא ױזַא םעד ייּב טייז ןופצ ןיא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה רעיומ יד
 ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,סוטסיסק ן'זיּב ןעגיוצעג ךיז טָאה ,םערוט:סוקיּפיה םענעפ
 רעגיד'ברעמ רעד ייּב טגידנעעג ךיז טָאה ןוא זױה.סגנוטַארעּב ןָא ןעסָאלשעגנָא
 .לעז םייּב ןעּבױהעגנָא ךיז יז טָאה טייז.ברעֶמ ןיא .שדקמה-תיּב ןופ ײרעלַאג
 זיּב אתיציּב ןעמָאנ ןטימ ץַאלּפ ַא ייּברַאפ ןעגיוצעג ךיז טָאה ,םערוט ןעניּב
 םוצ טייז.םורד ןייק ךָאנרעד טדנעװעג ךיז טָאה ,םיסיא יד ןופ רעיוט םוצ
 ןופ ,ךייטשיפ ס'המלש ייּב טייז:חרזמ ןייק ךיז ןעגיוצעג ךָאנרעד ,חלש לַאװק
 -רעפ טצעלוצ ךיז טָאה ןוא לפוע ץַאלּפ םוצ זיּב ןעגיוצעג ךיז יז טָאה טרָאד
 שדקמה-תיּב ןופ לַאטרַאװק ם'נופ ײרעלַאג רעגיד'חרזמ רעד טימ טגינייא

 (תונגה רעש) רעוט-ןעטרָאג םייּב ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה רעיומ עטייווצ יד
 / רעד םורַא ןעגיוצעג ךיז טָאה ,רעױמ ןעטשרע םוצ טרעהעג ךָאנ טָאה סָאװ
 .ַאינָאטנַא גנוטסעפ רעד וצ זיּב ַארְקַא ןופ טייז.םורד

 ,םערוט-סוקיפיה םייּב רעטײװ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה רעיומ עטירד יד
 םוצ ויּב גנוטכיר רעגיד'נפצ ןיא טשרעוצ ןעגיוצעג ךיז יז טָאה טרָאד ןופ
 .עֶק יד ,הכלמה ינליה ןופ רבק םעד רעּביאנעגעק ,ךָאנרעד ,םערוט ..סוניפעסּפ
 -עגֹּבָא ךיז יז טָאה ,סעטַאזא גינעק ם'נופ רעטומ יד ןוא ביידה ןופ ןיגינ
 טָאה םערוט.לעקגיװ םייּב ןוא (םיכלמה תורבק) ןעלייה:סגינעק יד וצ טרהעק
 יז טָאה ךָאנרעד ;הבצמ.רעקלַאװ רענעפורעגנָא ױזַא רעד ייּב טעװעריקרעפ יז

 ףורדק לָאט ןיא טגידגעעג ךיז טָאה ןוא רעיומ ןעטלַא ץטימ טגינייארעפ ךיז

 םורַא טױּבעגסױא סּפירגַא גינעק רעד טָאה רעױמ עטירד עגיזָאד יד
 .עּבמוא ןעצנַאגניא ןעװעג רעהַא זיּב זיא סָאװ ,לַאטרַאװק-טדָאטש םעיינ םעד
 טָאה ,ןעסקַאװעגסוא זיא םילשורי ןופ גנורעקלעפעּב יד תמחמ םורָאװ .טציש
 יד ּבלַאהרעסױא רעּבירַא זיא ןוא טרעסערגרעפ זייווכעלסיּב ךיז טדָאטש יד
 טדָאטש ןופ םוחּת ןיא ןעגױצעגנײרַא טַאהעג טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ .ןרעױמ
 ןוא ןהייג רעטײװ טזומעג ךיוא ןעמ טָאה ,תיּבה-רה ם'נופ טייז עגיד'נופצ יד
 .עק ןעגעלעג זיא רע .אתיציּב טסיײה רעכלעװ ,גרַאּב ןעטרעפ םעד ןעיובעּב
 ןעמעיט ַא ךרוד רהיא ןופ טלײטעגּבָא ןעװעג זיא ןוא ַאינָאטנַא רעּביאנעג
 ןייז טינ לָאז סע ידכּב ,ןויּכּב ןעּבָארגעגסיוא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעּכָארג
 ףהיא ןוא ,גנוטסעפ רעד ןופ םינינב עטשרעטנוא יד וצ ןעמוקוצוצ גנירג וצ
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 טָאה ןעּבָארג ם'נופ טייקפעיט יד םורָאװ ;ןערעװ טרענימעג טינ לָאז ךיוה

 טדָאטש לייט רעטיוּבעגסױא יינ רעד .סמערוט יד טרעסערגרעפ דנעטיידעב

 שיכירג ףיוא ,אתיציּב ךַארּפש רעגיטרָא רעד ףיוא ןעמָאנ םעד ןעמוקעּב טָא

 ,(טדָאטש עיינ) "סילָאָּאיניײק ןעפורנָא ךיוא םהיא ןעמ ןאק

 ןיא טגיטיונעג ךיז ןעּבָאה אתיציּב ןופ רעניואעוונייא יד ךיוא יװ תויה

 .ײהעג ךיא טָאה סָאװ ,רעטָאּפ סגינעק סנעגיטציא םעד טָאה רעבירעד ,ץוש'

 ךָאנרעד .רעױמ עטנָאמרעד רעהירפ יד ןעיוּב וצ ןעּבױהעגנָא ,סּפירגַא ןעס
 .סױרַא ןָאק ןינּב ם'נופ טײקגיטרַאסױרג יד זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה רעּבָא

 ַא ןעגעװ טכַארט רע זַא ,םהיא ןעגעק דשחַא סוידװַאלק רסיק םייּב ןעפור

 .קעװַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,עױּב וצ טרעהעגפיוא רע טָאה ןכּב ,הדירמ

 | | 41 טנעמַאדנופ טעד רָאנ טגיילעג

 ינָא טָאה רע יװ יױזַא ,רעױמ יד טיױּבעגסױא טלָאװ רע ּביױא רעּבָא
 ןעמענניַא טנָאקעג טינ אמתסמ טדָאטש יד ןעמ טלָאװ טלָאמעד ,ןעּביױהעג
 סָאװ ,רענײטש ןופ טלעטשעגפיונוצ ןעװעג זיא רעיױמ יד םורָאװ .לָאמ ןייק
 עכלעזַא א ,טײרּב יד ןעלייא 10 ןוא גנייל יד ןעלייא 20 טַאהעג ןעּכָאה
 ןעּבָארגרעטנוא גנירג טנָאקעג טינ גייצעג ענרעזייא טימ ןעמ טלָאװ רענייטש
 10 ןעװעג זיא אפוג רעיומ יד .סענישַאמ ךרוד ןעלסיירטעצ טינ ךיוא ןוא
 .עי רעד ּבױא ,רעסערג קפס ילּכ ןעװעג טלָאװ ךיוה יד ןוא ,טיירּב ןעלייא

 עטש ןײק טנעגעגעּב טינ טלָאװ ,ןעיוּב ןעּבױהעגנָא יז טָאה סָאװ ,רעגינ

 | . ןעשינער

 .ןוגנײרטשנָא עסיורג טכַאמעג ןעּבָאה ןעדיא יד םגה ,רעּבָא רעטעּפש

 .ײא 20 ןופ יװ טינ רהעמ ךיוה ַא וצ טכיירגרעד יז טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעג

 ןעליא יײװצ ןופ סעקנַאלּפ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןעניז סע יװ תויה ןוא ,ןעל
 לכה ךס ןעפָארטעּב ךיױה יד טָאה ןכּב ,ןעליא ירד ןופ סמערוט ןוא
 .ןעלייא 3

 ןעליא 20 ןופ סמערוט ןעּבױהרעד ךיז ןעּבָאה רעיומ רעד רעּביא 2

 ןוא גיטנַאקרעיפ ןעװעג ןענייז יז ;גניל יד לעיפ יװַא טקנוּפ ןוא טיײרב יד

 ןעגייז יז יזַא יװ ,ןפוא רעד .אפוג רעיומ יד יװ ױזַא טקנוּפ ,וויסַאמ טיוּבעג

 ןעװעג טינ זיא רעניטש יד ןופ טייקנייש יד ןוא ,ןערָאװעג טלעטשעגפיונוצ

 ןעכױה ןעלייא 20 ,ןעװיסַאמ םעד רעּביא .שדקמה:תיּב םייּב רעדייא ,רעגרע

 ןוא ,םירדח עגיטרַאסױרג ןענופעג ךיז ןעּבָאה סמערוט יד ןופ ןערָאגדנורג

 יד וצ ;רעסַאװנעגער ןעּבײלק וצ ףיא ,םילּכ טימ סמעדווּב ךָאנ ייז רעּביא

 .ןעּפערט עטיירּב להָאצ עדנעטיידעּב ַא טרהיפעג ןעּבָאה סמעדיוּב

 .ײנַאטשּבָא רעד .90 טַאהעג רעױמ עטירד יד טָאה סמערוט עכלעזַא
 .לעטימ ץפיוא .ןעלייא 200 ןעּפָארטעּב טָאה סמערוט יײװצ עכילטיא ןעשיווצ
 רעד ןופ ףקיה רעד .60 ןעטלַא ןפיוא ,סמערוט 40 ןעוװעג ןענייז רעיױמ ןעטס

 .סעידַאטס 33 ןעפָארטעּב טָאה טדָאטש רעצנַאג

 .עבאגסױא עטשרע ,110 4 ,ן} עטמישעג עשידיא .מעגלַא ס'װאנבוד ,לגרעפ (!
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 ףָאנ זיא ָאט ,גידריוקרעמ ןעװעג זיא ךיז רַאּפ רעיומ עטירד יד בוא = |
 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םערוט-סוניפעספ רעד טנעכייצעגסיוא ןעוועג רחעמ
 טרעגאלעג טָאה םהיא ןופ טיי טינ סָאװ ןוא רהיא ןופ לעקניוװ:תיברעמ.תינופצ
 ,ןעלייא 70 ןופ ךיוה ַא וצ ןעּבױהרעד ךיז טָאה םערוט רעגיזָאד רעד .סוטיט
 .ַארַא ןהעז ,ןעּבױא גידנעהייטש ,טנַאקעג ןעמ טָאה גנַאגפיוא-ןענוז םייּב ןוא
 .עג זיא רע .םי םוצ זיּב דנַאל ןעשידיא ם'נופ ןעלייט עטסטייוו יד ןוא ןעיּב
 . גיטנַאקטכַא ןעוו

 ןעטלַא ץפיוא טיוּבעגסױא סודרוה גינעק רעד טָאה רעּביאנעגעק םהיא
 רעייז טול סָאװ ,סמערוט ייווצ ךָאנ ייּברעד טנעהַאנ ןוא סוקיפיה םעד רעיומ
 ןיא ןעכײלג רעיײז טַאהעג טינ יײז ןעּבָאה טייקגיטסעפ ןוא סיירג ,טייקנייש
 -סױרַא טלָאװעג רע טָאה םינינּב עטנעכייצעגסיוא עגיזָאד יד טימ .טלעװ רעד
 ןעגנומענרעטנוא עסיורג רַאפ קַאמשעג םענערָאּבעגנייַא ןייז זיולּב טינ ןעזייוו
 ןופ ןעלהיפעג יד ךיוא רָאנ ,טדָאטש רעד וצ טייקנעּבעגעגרעּביא ןייז ןוא
 ןעשנעמ יירד יד ךָאנ ןעמַאנַא ןעבעגעג רע טָאה סמערוט יד .ץרַאה ןייז
 ןוא דניירפ ןייז ,רעדורּב ןייז ךַאנ :ןעטסּבעיל םוצ ןעװעג םהיא ןענייז סָאװ
 יורפ ןייז ,קנײדנָא ןַא טלעטשעגקעװַא יײז רע טָאה םעדכרוד ןוא ,יורפ ןייז
 תמחמ ןעגנײרּבמוא טזָאלעג ,טנָאמרעד ןעּבױא ןיֹוש זיא סע יװ ,רע טָאה
 םהיא ןופ ןערָאװעג ןעסירעגּבָא ןעניז ערעדנַא עדייּב יד ;(4 טכוזרעפייא
 ,2 טפמעקעג גיטומ ןעּבָאה ייז ןעכלעוו ןיא ,גירק ן'כרוד

 ַא סע'סודרוה ךָאנ ןערָאװעג ןעפורעגנָא ױזַא זיא סָאװ ,סוקיפיה רעד
 ןעלייא 30 ,גנַאל ןוא טיירּב ןעלייא 25 ,גיטנַאקרעיפ ןעװעג זיא ,דניירפ ןעטוג
 .עג זיא סָאװ ,ןערָאג.דנורג ןעגיזָאד םעד רעּביא ,ויסַאמ סיואכרוד ןֹוא ךיוה
 ןײסַאּב ַא ןענופעג ךיז טָאה ,רענייטש עסיורג רעטיױל ןופ טלעטשעגפיונוצ ןעוו
 םעד רעּביא ןוא ,רעסַאװנעגער ןעּבײלקוצנַא ףיוא ףעיט יד ןעלייא 20 ןופ
 .עג זיא סָאװ ,ךיוה יד ןעלייא 25 ןופ ןינּבַא ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה ןעטצעל
 רעּביא .טרָאד ןענױאװ וצ ףיױא םירדח ענעדיישרעפ ןיא טלייטעגנייא ןעוו
 יד ןעלייא יװצ ןופ ךעלמערוט ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז םערוט ןעצנַאג םעד
 ם'נופ ךיה עצנַאג יד זַא ױזַא ,ךיה יד ןעלייא יירד ןופ סנעקנַאלּפ ןוא ךיוה
 ןעלייא 80 ךרע ןַא ןעפָארטעּב טָאה םערוט

 לאופ ןעבעגעג ןעמָאנַא רע טָאה םהיא סָאװ ,םערוט רעטייװצ רעד
 .ַאמ רעד ןוא ,טיירּב ןוא גנַאל ןעלייא 40 ןעװעג זיא ,רעדורּב ןייז דובּכל
 םעד רעּביא .ךיה ןעלייא 40 ןעװעג ךיוא זיא ןערָאג רעטשרעטנוא רעוויס
 יד ןעלייא 10 ןופ ײרעלַאגַא םֹורַא ןוא םורַא ןעגיוצעג ךיז טָאה ןעטצעל
 ךיז טָאה רהיא ןעטימ ןיא ;סנעקרַאּפ ךרוד טצישעג ןעװעג זיא סָאװ ,ךיוה
 עגיטרַאסױרג ןיא טלײטעגנײַא ןעװעג זיא סָאװ ,םערוט ַא ךָאנ ןעּבױהרעֶד
 ןיטולחל טָאה םערוט רעד זַא יֹזַא ,ץחרמ ַא טַאהעג וליפַא טָאה ןוא םירדח

 ,5 ,22 ,{ ןעּבֹױא (1

 ,10 ,13 ,} ןעּבױא .ז ן'לאופ וצ עגונּב (2
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 טריצרעפ ןעװעג זיא ץיּפש ןייז .סָאלש ןעכילגיניק ַא ןופ ןהעזסיוא ןַא טַאהעג
 טָאה ןעצנַאגניא .ענעּבירשעּב רעהירפ יד רעדייא ,רעכייר ךָאנ ךעלמערוט טימ

 טלַאטשעג רעטסגינייווסיוא ןייז טול ,ןעלייא 90 ךרע ןַא ןעפָארטעּב ךיוה ןייז

 ,הירדנסּכלא רַאפ סָארַאפ לעזניא ן'פיוא םערוט-טכייל םוצ ךיילג ןעוועג רע זיא

 רעד ןיא .םהיא רַאפ רעסערג דנעטיידעּב ןעװעג רע זיא ףקיה ןייז טול רָאנ

 ,גנוטסעפ ַא רַאפ ןע'נועמש ןַאריט םעד טנעידעג רע טָאה טייצ רענעּבירשעּב

 -עג זיא ,(ןעסייהעג ןיגיניק יד טָאה ױזַא) םירמ ,טערֹוט רעטירד רעד |

 יעג ךיז ןעגָאה סָאװ ,םירדח יד .ןעלײא 20 ןופ ךיוה ַא וצ זיּב ויסַאמ ןעוו

 רעדייא ,רעגיטרַאנעדיײשרעפ ןוא רערעײט ךָאנ ןעװעג ןענייז ,ןעביוא ןענופ

 רַאפ ןעטלַאהעג טָאה גינעק רעד לײװ ,סמערוט ערעדנַא יד ןופ םירדח יד

 ךָאנ ןעּבעגעג ןעמָאו ַא םהיא טָאה רע סָאװ ,ןינּב םעד ןעצופוצסיוא גיסַאּפ

 .ןעליּבסנַאמ ןופ ןעמענ ןעגָארטעג ןעּבָאה סָאװ ,ענעי רעדייא רהעמ ,יורפ ןייז

 טױל םערוט.םירמ םעד טגײטשעגרעּבירַא עטצעל יד ןעּבָאה רעּצָא רַאפרעד

 55 ןעּפָארטעּב טָאה םערוט ןעטירד ם'נופ ךיוה עצנַאג יד .טייקגיטסעפ רעייז

 | . ןעלייא

 ,ךיז רַאפ ןיוש סיורג דנעטיידעּב ןעװעג ןענייז סָאװ ,סמערוט יד 4

 ןענײז יז ןעכלעװ ךיא ,טרָא ץכרוד ןערָאװעג ןעּבױהעג ךסַא ךָאנ ןענייז

 ,ןענַאטשעג יײז ןענייז רהיא ףױא סָאװ ,רעיומ עטלַא יד םורָאװ .ןענַאטשעג

 טָאה ןוא ,גרַאּב ןעכױה ַא ףיױא טיוּבעגסױא ןעװעג טייז רהיא ןופ ךָאד זיא

 ,ןעליא 30 ףױא ךרע ןַא ,ץיּפש רעױעכעה ַא יװ ,םהיא רעּביא ןעּביױהרעד ךיז

 טזומעג ןעּבָאה ,רהיא ףיֹוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,סמערוט יד ןַא יױזַא

 רעּביא ןעװעג ךיוא ויא ןערעװ וצ םמוּתשנ .רעסערג ךס ַא ךָאנ ןעטכודסיוא

 טינ ןערָאװעג טיוּבעגסױא ןענייז ייז םורָאװ .רענייטש ערעייז ןופ סיורג רעד

 ײז ןָאק רעטײּברַא ןײא סָאװ ,רעקיטש-ןעזלעפ רעדָא רענייטש ע'טושּפ ןופ

 .ילטיא סָאװ ,ןייטשלעמרימ ןעסיַײװ רעקיטש עטקַאהעגמורַא ןופ רָאנ ,ןעגָארט

 ,ךיוה ןעלייא 5 ןוא טיירּב ןעלייא 10 ,גנַאל ןעלייא 20 ןעװעג זיא ייז ןופ רעכ

 ,ןרעדנַא ץ'רעּביא םענייא טגילעגפיונוצ גיצנוק ױזַא ןעמ טָאה רענייטש יד

 .עגסױא טלָאװ סמערוט יד ןופ רעפילטיא יװ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה סע זַא

 זיא טלָאמעד טשרע ןוא ,עסַאמ-ןעזלעפ עגיצנייא ןַא יװ ,דרע רעד ןופ ןעסקַאװ

 ױזַא - רעלטסניק ַא ןופ דנַאה ץכרוד טנעדרָאעג ןוא טמערופעג ןערָאװעג רע

 .ןינּב ןעטרעיומעג ם'נופ ןעטלַאּפש יד ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה גיצניוו

 ךיז טָאה ,טייזופצ ןיא ןענַאטשעג ןענײז סָאװ ,סמערוט יירד יד וצ

 גנוצופפיוא עגיטרַאסױרג ןייז סָאװ ,ץַאלַאּפ רעכילגיניק רעד ןעסָאלשעגנָא

 סָאװ ,גנידצלַא טלעקנוטרעפ טָאה סָאװ ןוא ןעּבײרשעּב טינ רָאג ךיז טזָאל

 30 ןופ רעױמ ַא ןופ טלעגנירעגמורַא ןעװעג זיא רע .רעהַא זיּב ןעוועג זיא

 .רעפ ךייר ןעדנַאטשּבָא עכיילג ןיא ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,ךיוה יד ןעלייא

 ןרעטסלָאּפעהור טימ ןרעמיצסע עלַאסָאלָאק טַאהעג טָאה ןוא ,סמערוט עטריצ

 .ײשרעפ רעד וצ ןעװעג טינ זיא שינעכיילג ןייק .טסעג ןופ רעטרעדנוה רַאפ

 עּברא ןופ ןערָאװעג טכַארּבעג ןענייז סָאװ ,רענייטש .יד ןופ טײקגיטרַאנעד
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 ןעּבָאה ןעלַאז יד ןופ ןעטיפֹוס יד ןוא ,טכירּברעפ ָאד ןוא םלועה תונפ
 יד ןופ טכָארּפ רעד וצ ןוא סנעקלַאּב יד ןופ גנייל רעד וצ עגונּב טעדליּבעג
 .קרעוורעדנואוו ע'תמא ןעגנוריצרעפ

 ײלרעדנעזױט ןיא ןוא רועיש ַא ןהָא טַאהעג ץַאלַאּפ רעד טָאה םירדח
 .סערג רעד ,טנעדרָאעגניײא םוקלופ ןעװעג ןענייז עלַא ;ןעמרָאפ ענעדיישרעפ
 .דלָאג ןופ ןוא רעּבליז ןופ ןעװעג זיא םילּכ עגיּבוטש יד ןופ לייט רעט
 םֹורַא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,סעײרעלַאג להָאצ עסיורג ַא ןעװעג זיא רעטייוו
 .עג טָאה יז ןופ עכילטיא ;דנַאנַא ןיא טלעטייקעג ךיז ןעּבָאה ןוא םורַא ןוא
 ןעליײז יד ןופ רדס םענעדיישרעפ א טַאה

 . ,לעמיה ןעיירפ ץרעטנוא ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,ץַאלַאּפ ם'נופ ןעלייט ענעי
 .קרַאּפ ןעװעג טרָאד ןענייזס .סגירג טימ טקעדעּב ןעװעג םוטעמוא ןענייז

 סָאװ ,ךעלגעװ-ריצַאּפש עגנַאל טימ ,ןעטלַאטשעג ענעדיישרעפ ןיא ןעגנוצנַאלפ

 ןוא ,סנעקעּב.רעסַאװ עפעיט ןעוועג ןענייז ייּברעד ;ןעטינשעגכרוד ייז ןעּבָאה
 יד עכלעװ ךרוד ,קרעװטסנוק ענרעּפוק ךסַא טימ ךעלכייט רעטרע ךסַא ןיא

 .מערוט ךס ַא ןעוועג ןענייז סערעיזָא עכילטסניק יד ייּב ,ןענורעג זיא רעסַאװ

 | .ןעּבױט עמהַאצ רַאפ ךעלי

 ץַאלַאּפ ןעכילרעה ןעגיזָאד םעד ןרעדליש וצ ךילגעמ טינ ןיא סע רָאנ

 טקעװרעד גנוטסיוורעפ ןייז סָאװ ,ץַאלַאּפ םעד ,םיטרּפ עלַא טימ גירעהעג יו

 ףעװעג סע ןענייז רעמיור יד טינ םורָאװ .תונורכז עלופ-גָאטהײװ טציא ךָאנ

 סע יװ ,ןעּבָאה דנייפ עטסגינייוועניא יד רָאנ ,טנערּברעפ ץלַא ןעבָאה סָאװ

 ,ַאינָאטנַא רעד יב .הלבנ:השעמ יד ןָאטעגּבָא (1 טגָאזעג ןעּבױא ןיוש זיִא
 ןוא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד טּפַאחעגנָא טָאה ,רעייפ רעד ןעכָארּבעגסױא טָאה
 .סמערוט יירד יד ןופ ןינּכ ןעטשרעּביוא םעד ךָאנ ךיוא טנערּברעפ-

 .לעטיּפאק רעטפניפ
 ,אינָאטגַא ןופ ןוא שדקמה:תיב ם'נופ גנוביירשעּב

 יעגסיױא ,טקרעמעּב ןיוש זיא סע יװ ,ןעװעג זיא שדקמה-תיּב רעד 1

 רעד טָאה הליחּתכל .גרַאּב ןעטגיטסעפעּב קרַאטש ַא ןופ ןעקור ץפיוא טוב:

 ןוא אפוג שדקמה:תיּב ןופ ןינּב ן'רַאפ טרָא םיוק טַאהעג ןעטצעל ם'נופ ץיּפש

 ,ךיילג טזָאלעגּבָארַא ןעטייז עלַא ךָאנ ךיז טָאה גרַאּב רעד לייװ ,חּבזמ ן'רַאפ

 'סיוא רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,ךלמה המלש יװ םעדכָאנ רעּבָא .טנַאװ ַא יװ

 ַא טימ לייט ןעגיד'חרזמ םעד טלעגנירעגמורַא טָאה ,שדקמה-תיּב םעד טיוּבעג

 ןערָאװעג ןעטָאשעגנָא זיא סָאװ ,דרע רעד ףיוא טיוּבעגסױא ןעמ טָאה ,רעױמ

 ,11 ןואס ,17 ,} ךוּכ .ז (
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 יא ,טרהעקרעפ ,ןעטייז עגירעּביא יד ייּב ,עגיצנייא יד לָאמטסנעד ,ײרעלַאג ַא
 | | ,יירפ ךָאנ ןענַאטשעג 'שדקמה-תיּב רעד

 עד טרעטיירּברעפ קלָאפ סָאד טָאה ןעטרעדגוהרהָאי עגידרעטייוו יד ןיא
 .נָא יינ סָאד ןופ רדסּכ טָאה ןעמ סָאװ םעדכרוד ,גרַאּב ן'פיוא חטש ןעכיילג
 רעיומ עגיד'נופצ יד ךיוא ןעכָארּבעגכרוד ךָאנ ןעמ טָאה ךָאנרעד .דרע ןעטָאשעג
 .עגמורַא טָאה הציחמ יד זַא ,ץַאלּפ לעיפ ױזַא ךָאנ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןוא
 ,שדקמה.תיּב ם'נופ םֹוחֹּת ןעצנַאג םעד ןעמונ

 ךָא סופ ןייז ןופ .ןערָאװעג טיוּבעגרעטנוא זיא גרַאּב רעד יװ םעדכָאנ =
 - ,קרעװ ַא ןערָאװעג טגידנערעפ ןכּב זיא סע ןוא ,עסַארעט רעגיכַאפיירד ַא טימ
 ןעטרעדנוהרהָאי ןופ ךשמ ןיא -- ןעגנונעּפָאה עלַא טגײטשעגרעּבירַא טָאה סָאװ
 ,שדקמה-תיּב ןופ רצוא ןעצנַאג םעד ןעדנעװרעפ וצרעד טוומעג ןעמ טָאה
 טכַארּבעג טָאה ןעמ סָאװ ,תונּתמ יד ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה'ס ןעכלעװ ןיא
 .רעּביױא םעד ייס טלעגנירעגמורַא ןעמ טָאה -- ,טָאג וצ טלעװ רעצנַאג רעד ןופ
 רעד סָאװ ,רעיױמ ַא טימ םוטגילייה ם'נופ ץַאלּפ ןעטשרעטנוא םעד ייס ןעטש
 זיא סָאװ ,ייּבעגרעטנוא ןַא ףיוא ןעגעלעג זיא רהיא ןופ לייט רעטסגירעדינ
 עצנַאג יד טינ רָאנ .רעכעה ךָאנ זײװױעטרע ןוא ךיוה ןעלייא 300 ןעװעג
 םוצ םורָאװ ;ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה טנעמַאדנופ ןעגיזָאד ם'נופ טייקפעיט
 ןעגניירּב וצ יז ידכּב ,טליפעגסיוא ןעגנופעיטרעפ יד ןעמ טָאה לייט ןעטסערג
 ,רעקיטשעולעפ יד .טדָאטש ןופ ןעסַאג יד יװ ,ךיוה רעגיּבלעז רעד ףיוא
 טאהעג רעכילטיא ןעּבָאה ,ייּבעגרעטנוא םוצ טכיורּברעפ ןערָאװעג ןענייז סָאװ
 עג ןעגייז טָאװ ,ןעלטימדלעג יד ןעּבָאה ,סנעגירעּביא .ןעלייא 40 ןופ סַײרגַא
 ןעפלָאהעגטימ קלָאפ םינופ קשח רעסיורג רעד ןוא ,סָאמ רעלופ ַא ןיא ןעוו
 וצ טינ טעמּכ זיא סע זא ,ןפֹוא ַאזַא ףױא גנומענרעטנוא יד ןערהיפסיוא
 וצ גיטרַאפ טייקטסעפ ןוא דלודעג ךריד ןעװעג ךילגעמ ןכּב זיא סע ;ןעּבױלג
 טינ לָאמ ןייק ןעמ טלָאװ רעהירפ סָאװ ,קרעװ ַאזַא טיײצ רעד טימ ןעכַאמ
 ןעגידנערעפ ןענָאק סע טעװ ןעמ זַא ,עּפָאה וצ ךיז טגעװרעד

 סאו ,ןעטנעמַאדנופ יד רַאפ טסַאּפעג ןעּבָאה םינינּב יד ךיוא רעּבָא 2
 .ייוצ ןעװעג ןענייז סעײרעלַאג עלַא ,ןעװעג טיוּבעגסױא יז ןענייז ייז ףיוא
 ַאטעעּב ןענייז סָאװ ,ןעלייז עכיוה ןעלייא 25 ףיוא טהורעג ןעּבָאה ןוא עגיא
 ךעלעװָאט טימ טקעדעּב ןעוועג ןענייז ןוא ןייטשלעמרימ ןעסייוו רהייז ןופ ןענ
 גנוטייּברַאעּב ענייש ענייז ,לַאירעטַאמ ם'נופ טייקרעייט יד .ץלָאה.רעדעצ ןופ
 ןָאק ןעמ סָאװ ,דליּב ַא טלעטשעגרָאפ טָאה גנולעטשפיונוצ עשינָאמרַאה ןייז ןוא
 םעד טינ ןוא לעזניּפ סרעלָאמ םעד טיג םגה ,ןעסעגרעפ טינ לָאמ ןייק סע
 - יד .גינייווסיוא ןופ קרעװ סָאד טצופעגסיוא טינ טָאה סרעסעמצינש סרָאטּפלוקס'
 ,ףקיה רעצנַאג רעייז ןוא ,ןעלייא 30 ןעפָארטעּב טָאה סעײרעלַאג יד ןופ טיירּב
 ,סעידַאטס סקעז - ,ַאינָאטנַא יד טנעכערעגנײרַא ןיוש

 זיא ,ךַאדַא טימ טקעדעּב ןעװעג טינ זיא סָאװ ,ץַאלּפ רעצנַאג רעד

 יא ןעמ זַא .רענײטש ײלרעלַא ןופ קיאַאזָאמ ַא טימ טריקורּבעגסױא ןעוועג
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 ,הציחמ רענרענייטש ַא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,ףיוה ןעגיזָאד םעד ןעגנַאגעגכרוד
 הציהמ יד ,שדקמה-תיּב ןופ ץַאלּפ ןעטיײװצ םעד טלעגנירעגמורַא טָאה סָאװ
 .עג ןענייז רהיא ייּב .טײּברַאעג ןייש רהייז ןוא ךיוה ןעלייא יירד ןעװעג זיא
 ןענײז יז ףױא סָאװ ,עליײז ןעדנַאטשּבָא עכיילג ןיא טלעטשעגץעװַא ןעוו
 םוצ ,רעשיכירג ףױא לייט םוצ ,טייקנייר ןופ םיניד יד ןעּבירשעגפיוא ןעװעג
 רעדמערפ ןיק זַא ,ןעװעג עידומ ןעּבָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשימיור ףיוא לייט
 ץַאלּפ רעטייווצ רעד ןעסייהעג טָאה ױזַא-- ,םוטגילייה ןיא ןהײגנײרַא טינ רָאט
 ם'נופ ןעלּפַאטש 14 ףיורַא טרהיפעג ןעּבָאה 'םהיא וצ סָאװ ,שדקמח:תיּב ןופ
 ,ןעטשרע

 ןעװעג זיא ןוא רעגיטנַאקרעיפ ַא ןצוועג זיא םוטגילייה ם'נופ ץַאלּפ רעד
 ,רעױמ ם'נופ ךיוה עטסגינייװסיוא יד .רעיומ רעדנוזעּבַא טימ טלעגנירעגמורַא
 ןערָאװעג טקעדרעפ לייט םוצ זיא ,ןעלייא 40 ןעפָארטעּב ךילטנעגייא טָאה סָאװ

 25 רָאנ ןעמוקעגסיוא רעיומ יד זיא ,טרהעקרעפ ,גיניײװעניא .ּפערט יד ךרוד |
 ,ץַאלּפ ןרעכעה ַא וצ טיוּבעגוצ ןעװעג זיא יז יװ תויה םורָאװ ;ךיוה ןעלייא
 ןעװעג יז זיא לײט ןעטשרעטנוא רהיא ןיא ןוא ,ּפערט ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 רהיא ןיא ןהעז טנָאקעג טינ יז ןעמ טָאה רעבירעד ,גרַאּב ן'כרוד טקעדרעפ
 ,ךיוה רעצנַאג

 רעד ןעשיװצ ןוא לעּפַאטש ,ןעטנהעצרעפ ,ןעטשרעּביױא םעד ןעשיווצ
 ,ןעלייא ,10 ןופ ץַאלּפ רעכַאלפ ץנַאגַא ןענופעג סנעגירעּביא ךיז טָאה רעיומ
 ,ןרעױט יד וצ ּפערט עגידלעּפַאטשפניפ עגידרעטייוו טרהיפענ ןעּבָאה טרָאד ןופ
 טסיײה סָאד ,טייז.ןופצ ןיא ןוא םורד ןיא טכַא ןעוװעג סע ןענייז ןעמַאזוצ סָאװ
 ןעװעג ןעניז ייװצ ןוא ,ןעגנוטכיר עגיזָאד יד ןופ רעכילטיא ןיא רעיפ וצ
 .חרזמ ןיא ,םעט ןע'טושּפ ַא רעּביא ןעזעװעג זיא סָאד .טייז.חרזמ ןייק טדנעװעג
 ןעלָאז ייז ואו ,רעּבײװ רַאפ ץַאלּפ רעדנוזעּצ ַא טמַאצעגּבָא ןעמ טָאה טייז
 ַא ךָאנ ןעּבָאה טפרַאדעּב ןעמ טָאה ןכּב ,הדובע רעד תעשּב ןהייטש ןענָאק
 ןעטשרע רעּביאנעגעק רעומ יד ןעכָארבעגכרוד טָאה סָאװ ,רעיוט

 :עג ןעּבָאה ,טייז-ןופצ ןופ ןוא טייז.םורד ןופ ,ןעטייז ערעדנַא ןופ ךיוא
 ערעדנא יד ךרוד ןהײגוצנײרַא ,ןײרַא םישנ.תרזע יד ןיא רעיוט ןייא וצ טרהיפ

 ךרוד ןײרַא ןענייז יז זַא ןוא ;ןעװעג טּבױלרע טינ ןעיורפ .יד זיא ןרעיוט |
 ,הציחמ יד ןהיײגרעּבירַא טרָאטעג טינ יז ןעּבָאה ,ןרעױט ענעגייא ערעייז
 עדמערפ ןוא עגיטרָא רַאפ דיישרעטנוא ןהָא ןעפָא ןענַאטשעג זיא ץַאלּפ רעד
 .הדובע רעד תעשּב ןייז טרָאד ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעיורפ

 ךיז טָאה רעױמ יד רָאנ ,רעיוט ןייק טַאהעג טינ טָאה טייז.ברעמ יד
 ,קספה ַא ןהָא טרָאד ןעגיוצעג

 רעטסגינייוועניא רעד וצ טיובעגוצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,סעיײרעלַאג יד
 ןעוועג ןענייז ,ןרעמַאקצַאש יד וצ טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ ןוא רעיומ ם'נופ טייז
 רָאנ טעדליּבעג ןעּבָאה ייז .ןעלייז עסיורג ןוא ענייש ךרוד טרַאּפשעגרעטנוא
 טרּפ ןייק ןיא יז ןענייז ,סיײרג רעד וצ עגונּב ץֹוח רָאנ ,הייר עגיכַאפנייא ןַא
 ,ףיוה ןעטשרעטנוא ןופ סעײרעלַאג יד רעדייא ,רעגירעדינ ןענַאטשעג טינ
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 תומחלמ עשידיא יד

 ןוא ךעלדיטשייּב ערעייז טימ םענייאניא ןעװעג ןענייז ןרעיוט ןיינ 3
 ,רעוט ןייא .רעּבליז טימ ןוא דלָאג טימ סיואכרוד טקעדעּב ןעלעװשרעּבױא
 ןופ ןעװעג וליפַא זיא ,שדקמה-תיּב ןעכילטנעגייא ןופ רעטסגינייווסיוא רעד
 טרעוו ןייז ןיא טגײטשעגרױעּבירַא דנעטיידעּב ץנַאג טָאה ןוא רעּפוק ןעשיטנירָאק
 .יטלעגילֿפ ייװצ טַאהעג טָאה רעיוט רעכילטיא .עטליגעּב ןוא עטרעּבליזעּב יד
 ,טײרּב יד ןעלייא 15 ןוא ךיוה ןעלייא 30 ןעװעג זיא עכילטיא סָאװ ,ןער

 עדייּב ןיא טרעטיירּבעגסױא ץַאלּפ רעד ךיז טָאה גנַאגנײרַא ן'כָאנ דלַאּב
 ןעליא 40 רעכעה ןוא טיירּב יד ןעלייא 30 ןופ סמערוט ןימ ַא ךרוד ןעטייז
 ,ןעלייז  ייווצ ףיוא טרַאּפשעגנָא ךי טָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,ךיוה יד
 .ןעלייא | 12 ףקיה ןיא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ

 טָאה סָאװ ,רעיוט רעד רָאנ .סיירג עכיילג ַא טַאהעג ןעּבָאה ןרעיוט עלַא
 רעד ןופ רעיוט ןעשיטנירָאק ם'נופ ּבלַאהרעּבױא םוטגילייה ןיא טנעפעעג ךיז
 ם'נופ רעיוט םעד רעּביאנעגעק ןעגעלעג זיא סָאװ ןוא טייז:חרזמ ןיא םישנ-ת"זע
 50 ןופ ךױה ַא טַאהעג טָאה רע .רעסערג דנעטיידעּב ןעוועג זיא ,שדקמה-.תיּב
 גנוצופעב ערעכײר ךס ַא ךיוא ,טיײרּב יד ןעלייא 40 ןופ ןעריט ןוא ןעלייא
 .לַאטעמ עגיזָאד יד .גנוקעדעּב ענרעּבליז ןוא ענעדלָאג עװיסַאמ ץנַאג ַא ןוא
 סע'סוירעּביט ,רדנסּכלא ןרעיוט ןיינ יד ייּב ןעכַאמ טזָאלעג טָאה ןעקַאלשרעּביא
 טצינערגעּב טָאה סָאװ ,רעיומ ם'נופ טרהיפעג ןעּבַאה ןעלּפַאטש 15 ,(1 רעטָאּפ
 רעדייא ,רעגיצניוו ןעלּפַאטש 5 טימ ,רעױט ןערעסערג םוצ זיּב ,םישנ.תרזע יד
 .ןרעױט עגירעּביא יד וצ

 ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ .,שדקמה .תיּב ם'נופ ןינּב םצע םוצ 4
 יד .ןעלּפַאטש ףלעװצ ףיוא טגײטשעגפױרַא ןעמ טָאה ,םוחּת ןעטגילייהעג םעדו
 ,ןעלייא טרעדנוה טיירּב .ןוא ךיוה ךיילג ןעוװעג זיא ןינב ט'נופ טייז עטשרעדָאפ
 רעטשרעדָאפ רעד ליײװ ,רעלעמש ןעלייא 40 טימ רעּבָא טייז עטשרעטניה יד
 עדייב ףיױא טיירּב רעד ןיא ןעלייא 20 ףױא טקורעגסױרַא ןעוועג זיא ייּבעג
 .ןעלגילפ ייווצ יװ ױזַא ,ןעטייז

 ןעלייא 70 ןעװעג זיא סָאװ ,םוטגילייה ם'נופ רעיוט רעטשרעדָאפ רעד
 טפרַאדעּב טָאה סע םורָאװ ;ןעריט ןייק טַאהעג טינ טָאה ,טיירּב 25 ןוא ךיוה
 ענייז טייז עטשרעדָאפ יד .לעמיה םענעפָא ,ןעגיפוס-ןהָא ם'נופ לָאּבמיס ַא ןייז
 ןעמ טָאה ,םהיא ךרוד טקוקעג טָאה ןעמ זַא ןוא .,טליגעּב םוטעמוא ןעוװעג זיא
 רעטסכעה רעד ךיילגוצ ןעװעג זיא סָאװ ,לכיה םעד ןעצנַאגניא ןהעז טנָאקעג-
 ןעװעג זיא סָאװ ;רעױט ןופ גנונעפע רעד םורַא ךיוא .שדקמה:תיּב ם'נופ ןינּב
 ,דלָאג ןיא טלעקנופעג ץלַא טָאה ,גינייוועניא  ךָאנ טדנעוװעג

 טלײטעגנייַא ןעוועג שדקמח.תיּב ןופ ץַאלּפ רעטסגינייוועניא רעד זיא ןכּב
 .עג טָאה סָאװ ,עטשרעדָאפ יד רָאנ ןעװעג זיא ןעפָא ;ןעגנולײטּבָא ייווצ ןיא

 עטסערג יד ןופ רעגײא ,הירדנסּכלַא ןופ דיא רעכײר ַא ,סוכמיזיל רדנסּכלא זיא סָאד 41

 .יט סָאד זיא ןהוז ןיז ,הירדנסּכלַא ןופ ןוליפ ףָאזָאליפ ןעטמהירעּב ןופ רעדורּב ַא ,טרָאד םירש

 | ,דמושמ רעטנָאמרעד סלָאמטפָא רעד ,רדגסּכלַא טורעּב
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 תומחלמ עשידיא יד

 0 ךרע ןַא טיירב רעד ןיא ןוא 50 גנייל רעד ןיא ,90 ךיוה רעד ןיא טַאה
 .עג זיא ,גנולײטּבָא רעגיזָאד רעד וצ טרהיפעג טָאה סָאװ ,רעיוט רעד ,ןעלייא
 םורַא סָאװ ,טנַאװ ןעצנַאג ןץטימ םענייאניא טלוגעּב סיואכרוד ,טגָאזעג יװ ,ןעוו
 י; ןומ סָאװ ,רעקעטשנגייוו ענעדלָאג ןענופעג ךיז ןעּבָאה רעיוט ן'רעּביא .םהיא
 ,סיירג-ןעשנעמ ַא ןופ ןעּבױרטנײװ ןעגנַאהעגּבָארַא ןעגייז

 ןעװשג זיא שדקמה-תיּב םינופ ןעגנולײטּבָא עדייּב יד ןופ ערעדנַא יד
 רהיא ןיא טרהיפעגנײרַא ןעּכָאהס ןוא ,עטשרעדָאפ יד רעדייא ,רעגירעדינ
 יד רַאפ .טירּב יד ןעלײא 16 ןוא ךױה יד ןעלייא 55 ןופ ןעריט ענעדלָאג
 .עגסױא טנוּב ןעװעג ןיא סָאװ ,תכורּפ רעשינָאליּבַאּב ַא ןעגנַאהעג זיא ןעריט
 ,(ןמגדא) רוּפרוּפ ןוא (ינש' קַאלרַאש ,(ץוּב) סוטיּב ,(תלכּת) טניצַאיה ןופ טפַאה
 טָאהס .ןעמַאטש ענעדיישרעפ יד טשימעגסיוא ןוא טּבעװעגסױא ןייש.רעדנואוו
 .רָאפ טפרַאדעּב טָאה קַאלרַאש רעד ;טלעװ רעד ןופ דליּב ַא ןייז טפרַאדעב
 רעד ,טפול יד טניצַאה רעד ,דרַע יד סוסיב רעד ,רעײפ םעד ןעלעטש
 ןעװעג ומרמ סָאד ןעּבַאה ןעפָאטש יד ןופ עטשרע יײװצ יד ;םי םעד רוּפרוּפ
 ןעמענ ייז ןענַאװ ןופ ,םעדכרוד רעּבָא רוּפרוּפ ןוא סוסיּב ,ּברַאפ רעייז ךרוד
 41 םי רעד ןעטײװצ םעד ןוא דרע יד סױרַא טיג ןעטשרע םעד םורָאװ ,ךיז
 יד ץֹוה ,לעמיה ם'נופ דליּב ןעצנַאג םעד ןעויװעּב טָאה יײרעקיטש יד
 4 תולזמ

 .עדינ ם'ניא ןעמוקעגנײרַא ןעמ זיא גנַאגנײרַא ןעגיזָאד םעד ךרוד 5
 ױזַא טקנוּפ ,ךיוה ןעלייא 60 ןעװעג זיא רע .שדקמח-תיּב ם'נופ לייט ןרעגיר
 .גייא ןעװעג רעדיװ רע זיא גנייל ןייז .ןיא .טיירּב ןעלייא 20 ןוא גנַאל לעיפ
 ,םירדח ייווצ ןיא טלייטעג

 ןעלייא 40 גנייל רעד ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנולײטּבַא עטשרע יד
 .טסנוק עטמהירעּבטלעװ ,עטרעװ.סגנורעדנואועּב ירד ךיז ןיא טַאהעג טָאה
 ןופ ןערהער ןעּביז יד .תרוטקה:חּבזמ םעד ןוא ןחלוש םעד ,הרונמ יד :קרעװ
 תולח ףלעווצ יד ,(תכל-יבכוּכ) ןעטענַאלּפ ןעּביז יד טייטעּב ןעּבָאה הרונמ רעד
 תרוטקה-חּבזמ רעד .רהָאי םעד ןוא תולזמ ףלעװצ יד -- ןחלוש ן'פיוא םינּפה םחל
 ןעצריװעג םינימ ענעדיישרעפ 13 טימ ןערָאװעג טליפעגנַא זיא סָאװ ,רעּבָא
 טָאה ,דרע רעטניואװעב רעד ןופ ןוא רּבדמ ןעטניואועּבנוא ם'נופ ,םי ם'נופ
 ,טָאג רַאפ זיא ןוא טָאג ןופ טמוק גנידצלַא זַא ,טגָאזעגנָא

 טַאהעג טָאה שדקמה-תיּב ם'נופ גנוליײטּבָא עטסגינייוועניא יד טצעלוצ
 ם'נופ ןערָאװעג טלײטעגּבַא ךױא זיא ןוא ןעלײא-טַארדַאװק 20 ןופ חטשַא

 סָאװ ,טנאװעג ןימ אזַא ןעװעג זיא רוּפרוּפ ,טנעװײל עטסנייפ יד ןעװעג זיא ץיב 4

 .סעקענש-םי ןופ טפאז ן'טימ ןעכראפעג ןעוועג זיא

 עגידעבעל ןופ טלַאטשעג ןיא טלעטשעגראפ בור יפילע ןערעװ תולזמ ףלעװצ יד (2

 טהײטש הרוּת רעד ןיא ןוא--הלותב לולא ןופ ,הירא בא ןופ ,הלט זיא ןסינ ןופ לשמל ,םיאורּב

 .רעדליּב ןייק טינ ריד ךַאמ-"לספ ךל השעת אל, :ךָאד

== 107 -- 



 תומחלמ פשידיא יד

 טינ טשינרַאג טושּפ ךיז טָאה רהיא ןיא .תכורּפַא ךרוד רדח ןעטשרעדַאפ
 רעדַא ןערהירנָא יז ןהײגנײרַא ןיהַא טרָאטעג טינ טָאה רענייק .(1 ןענופעג
 | ,םישדק.ישדק רעד ןעסייהעג טָאה יז ;ןהעז

 .ּבִא רערעגירעדינ רעד טימ טצינערגעג ךיז ןעּבָאה סקניל ןוא סטכעד
 .עג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוניואוו עגידנערָאגײרד ךס ַא שדקמה-תיּב ןופ גנולייט
 רעטשרעבױא רעד .רעױט ן'כרוד ןעטיײז עדייּב ןופ ייז וצ ןעמוקוצ טנַאק
 ןיא רעּבירעד ןוא ,םינינב עכלעזַא טַאהעג טינ טָאװה שדקמה-תיּב ם'נופ לייט
 זיא ךיא ;ןעלייא 40 ךרע ןַא ןעפַארטעּב טָאה ךיוה ןייז .רעלעמש ןעװעג רע
 לָאז ןעמ ּבױא .רעטשרעטנוא רעד רעדיײא ,טײּברַאעג רע'טושּפ ןעועג רע
 טמוקעּב טלַאמעד ,ןָא דנורג ןופ 60 יד וצ ןעלייא 40 עגיזַאד יד ןענעכערוצ
 ןעלייא 100 ןופ ךיוה ַא לּכה-ךס ךיז

 ,ענױזַא ןעװעג זיא שדקמה-תיּב ם'נופ טלַאטשעג עטסגינייווסיוא יד 6
 טקעדעּב ןעטייז עלַא ןופ .,ץרַאה יד ןוא גױא יד ןעקיװקרעד טנַאקעג טָאה סָאװ
 ןיא גנַאגפיוא.ןענוז םייּב טלעקנופעג רע טָאה ,ןעכעלּב ענעדלָאג ערעװש טימ
 ןעלהַארטש יד יװ ױזַא ,ןעגױא יד טדנעלּבעג טָאה ןוא ץנַאלג-רעייפ ןעטסלעה
 לגר הלוע ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עדמערפ ןופ ןעגיוא יד ןיא .ןוז רעד ןופ
 יעּב יינש טימ זיא סָאװ ,גרַאּבַא יװ ,ןהעזעגסיוא רע טָאה ,םילשורי ןייק ןייז
 רע טָאה ,דלָאג טימ טקעדעּב ןעװעג טינ זיא רע ואו ,טרָאד םורָאװ ;טקעד
 טצרַאטשעג ןעּבָאה ץיּפש ןייז ףיױא .טייקסייװ רעדנעדנעלּב ןופ ןעטכיולעג
 ךרוד טגיניירנוארעפ ןערעװ טינ לָאז רע ידכּב ,ןעזיּפש ענעדלָאג עפרַאש
 סָאװ ,רענייטש יד ןופ .טזָאלעגּבָארַא םהיא ףיוא ךיז .ןעטלָאװ סָאװ ,ןעלגיופ
 יייא 45 ןעװעג ךסַא ןענייז ,ןעיוּב וצ םהיא ףיוא ןערָאװעג טדנעוװרעפ ןענייז
 .טיירּב ןעלייא 6 ןוא ךיוה ןעלייא 5 ,גנַאל ןעל

 ןעליײא 15 ןעװעג זיא סָאװ ,חּכמ רעד ןענַאטשעג ןיא םהיא רַאפ
 ענייז ייּב ןוא ,גיטנַאקרעיפ ןעװעג זיא רע ,טײרּב ןוא גנַאל ןעלייא 50 ,ךיוה
 יװ ױזַא ,טמירקעגסיוא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעציּפש טַאהעג רע טָאה ןעלקניוו
 .רעד ךיז טָאה סָאװ ,געװ ַא םהיא וצ טרהיפעג טָאה טייז.םורד ןופ .רענרעה
 םענרעזייא ןַא ןעכיורּבעג וצ ןהָא טיוּבעגסױא ןעוועג זיא רע .ךילעמַאּפ ןעּביוה -

 ,טרהירעגנָא טינ לָאמ ןייק םהיא ןעזייא ןייק טָאה ללכּב ;גייצעג

 יעג ןיש ַא ןעגױצעג ךיז טָאה חּכומ םעד ןוא שדקמח-תיּב םעד םורַא
 יעגּבָא טָאה יז .ךוה יד לייא ןייא ךרע ןַא ןופ הציהמ ענרענייטש עטײּברַא

 טגעלפ לודג-ןהֹּכ רעד ןעכלעװ ףיוא ,חכומ רענרעגײטש רעד יװ טינ רהעמ .ה .ד

 ןיוש ויא תוחול יד טימ שדוקהיןורא רעד .תרוטק יד טימ ןַאפ יד ןעלעטשקעװַא רופּכ:םוי םוא

 יד ןענעקײלבָא אחרוא בנא רשפא אד ליװ ףסוי .ןושאר-תיּב ןברוח םייּב ןעגנַאגעג ןערָאלרעּפ

 ײב זַא ,טלעװ רעשימיור:שיכירג רעד ןיא ןעגנַאגעגמוא טלָאמעד וזיא סָאװ ,השעמ עדליװ

 ןעקוּב םהיא וצ סָאװ ,ּפָאקיסלעזײא ןא ןעגרָאברעפ ךיז טניפעג םישדק * ישדק ןיא ןעדיא יד

 | ךיז ײז 0

2 
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 ןעװעג זיא םיערוצמ ןוא םיבז .טינהּכ יד ןופ םלוע ןעכילנהייוועג םעד טלייט

 טרָאטעג טינ ןעּבָאה תֹודנ ןעיורפ ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןייז וצ רוסא

 ךיוא ייז ןעּבָאה ,ןייר ןעװעג ןענייז ייז ןעוו וליּפַא ןוא ;שדקמה-תיּב ןיא ןײרַא

 סָאװ ,ןעליּבסנַאמ .ץינערג ןעטנעכייצעּב ןעּבױא םעד ןהיײגרעּבירַא טרָאטעג טינ

 .ײװעניא ןיא ןײרַא טרָאטעג טינ ןעּבָאה ,ןייר ןעצנַאגניא ןעוועג טינ ןענייז
 ,םינהֹּכ ךיֹוא ענעגייא סָאד ,ףיוה ןעטסגינ

 יד ןוט טרָאטעג טינ םומא תמחמ ןעּבָאה סָאװ ,םינהּכ ענערָאּבעג 7
 עטנוזעג יד ייּב הציחמ רעד ןיא ןענופעג ןעגעװטסעדנופ ךיז ןעּבָאה ,הדובע
 ײז טָאה סָאװ ,תונּברק יד ןופ םיקלח יד ןעגָארקעג ךיוא ןעּבָאה ןוא םינהֹּכ
 םורָאװ ;רעדיײלק ע'טושּפ ןעגָארטעג ןעּבָאה ייז רָאנ ,עזג רעיײז תמחמ טמוקעג
 םוצ .הדובע יד טוט סָאװ ,ןהֹּכ רעד רָאנ ןוטנָא רָאט הנוהּכ ידגּב עגילייה יד
 נָא ,םגּפ םושַא ןהָא םינהֹּכ רָאנ ןהייגוצ ןעגעלפ שדקמה.תיּב םוצ ןוא חּבזמ
 טרָאטעג טינ יז ןעּבָאה רעהירפ ,זיא רקיע רעד סָאװ ,ןוא ,ץוּב ןיא טדיילקעג
 ןעלָאז יז ידכּב ,הדובע רעד וצ דובּכה.תארי תמחמ -- ןַײװ ןייק ןעקנירט
 ,ןהײגפױרַא ייז טימ טגעלפ לודג-ןהּכ רעד .ןהייגעּב טינ רעלהעפ ןייק ייּברעד
 סע תעשּב ןוא שדוח שאר ןוא תּבש טינ רהעמ רָאנ ,גידנעטש טינ רעּבָא
 .קלָאפ ןעצנַאג ם'נופ גנולמַאזרעפ ַא רעדָא בוט.םוי ַא ןייז טגעלפ

 ןעגָארט ןעטנוא רע טגעלפ ,הדובע יד ןוט טגעלפ לודג ןהּכ רעד ןעוו

 ןוא טנעװייל ןופ קָארַא רעטײװ ,ןעדנעל יד טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,לעטרַאגא |

 .כעגק יד וצ זיּב טכיירגרעד טָאה סָאװ ,דגּב.רעּביױא ןעיולּב.תלכּת א ןעּביוא ןופ

 .עג זיא ליעמ רעצנַאג רעד .רעּפרעק ןעצנַאג םעד טליהעגנייֵא טָאה ןוא ךעל

 ןעגנַאהעג ןענייז זנערפ יד ןָא ןוא ,נערפ טימ טצעזעּב ןעטנוא ןופ ןעװ
 לָאּבמיס רעד ןעװעג ןעניז עטשרע יד ,ןעמיורגלימ ןוא ךעלקעלג ענעדלַאג
 טָאה סָאװ ,לעטרַאג רעד .ץילּב ןופ לָאּבמיס רעד -- עטיײװצ יד ,רענוד ןופ
 ףניפ ןופ טּבעװעג טנוּב ןעוועג זיא ,טסורּב םוצ דגּב.רעּבױא םעד טגיטסעפעּצ
 עגיּבלעזיד ןכּב ,טניצַאיה ןוא סוסיּב ,קַאלרַאש ,רוּפרוּפ ,דלָאג ןופ :ןעפיירטש
 ףיוא ןעװעג טּבעװעג ,טגָאזעג זיא ןעּבױא יװ ,ןענייז ייז ןופ סָאװ ,ןעפָאטש
 .ָארטעג רע טָאה דגּב ןעגיזַאד םעד רעּביא .שדקמה-תיּב ם'נופ ןעגנַאהרָאפ יד

 ,ןעפָאטש עגיּבלעזיד ןופ טּבעװעג ןעװעג זיא סָאװ ,דײלק-לעסקַא ןַא רָאנ ןעג

 ןעגיזָאד ם'נופ טינש רעד .רעדנעשרעה רעד ןעוװעג זיא ףָאטש.דלָאג רעד רָאנ

 .ָאװעג סע זיא ןעטלַאהעגנעמַאזוצ .דמעה-.רעצנַאּפ ַא וצ ךיילג ןעוװעג זיא דגּב

 ןעװעג טסַאפעגנייא ןעניז יז ןיא סָאװ ,ןעפייר ענעדלָאג ייװצ ךרוד ןעד
 עטצירקעגסיוא יד טימ ןםהש-ינבא| רעגײטש:סקינַאדרַאס ענייש ןוא עסיורג ייווצ
 .ייטש 12 ןעגנַאהעגּבָארַא ןענייז טנערָאפ ןופ .קלָאפ ןופ םיטבש יד ןופ ןעמענ
 ,לָאעגרַאק א :ןעועג ןענייז טרָאד ;ןעהייר רעיפ ןיא יירד וצ טלייטעגנייא ,רענ
 ריפס ,ךפנ| ריּפַאס ,סיּפסַאי ,ןיּבור ַא ,ןתקרבו הדטּפ ,םדא| דגַארַאמס ,ַאּפָאט
 ,לירעּב ,סקינָא ןַא ,ןהמלחאו ובש םשל} ןיטשרֹוּב ,טסיטעמַא ,טַאכַא ןַא ,ןםלהיו
 זיא רענײטש עגיזָאד יד ןופ עכילטיא ףױא .(הפשיו םהש שישרּת) טילָאזירכ
 ,טבש ַא ןופ ןעמַאנַא ןענַאטשעג רעדיוו
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 +-כרוד ,ץֹוּב ןופ ןתפנצמ)| טוה ַא טקעדעּב טָאה ּפָאק ס'לודג.ןהֹּכ םעד -
 ,ףייר םענעדלָאג ַא ןופ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא תפנצמ יד ,תלכּת טימ טּבעװעג
 םש רעד ןיא סָאד ;שרופמה םש ןעגילייה ן'טימ ןעּבירשעּב .ןעװעג זיא סָאװ
 | ,תויתוא רעיפ יד ןופ

 .נעטש טינ ןעגָארטעג לֹודגןהֹּכ רעד טָאה הנוהּכ ידגּב עגיזָאד יד טָא
 טינ רהעמ רָאנ - רעדײלק ערע'טושּפ ןוטנָא רע טגעלפ ףילנהייוועג -- גיד
 ןהעשעג זיא סָאד .םישדק.ישדק ןיא ןהײגנײרַא טגעלפ רע תעשּב ,טלָאמעד
 ןעטלַא ץטיױל ןעװ ,גָאט םענעי ןיא ,טסייה סָאד ,רהָאי ןיא לָאמ ןייא זיולּב
 41 ןעגעװ דובּכ סטָאג ןופ ןעדיא עלַא ןעטסַאפ גהנמ

 ןוא םיניד יד ןעגעװ ןוא שדקמה תיּב ןעגעװ ,טדָאטש רעד ןעגעו
 ןא ןיא רעכילרהיפסיוא ןעּביירש ךיא לעװ ,םהיא וצ ךייש ןענייז סָאװ ,םיגהנמ
 ,רעגירעד ןעגָאז וצ סָאװ ךסָא ןַאהרַאפ ךָאנ זיא'ס םורָאװ ;(2 טרָא רעדנַא

 ,לעקניװ ם'ניא ןעגעלעג יז זיא ,ַאינָאטנַא רעד וצי ךייש זיא סָאװ 8
 ןופ ץַאלּפ ןעטסגינייווסיוא ם'נופ סעײרעלַאג עדייּב טעדליּבעג ןעּבָאה סע סָאװ
 ַא ףױא ןעװעג יז זיא טיוּבעג .עגיד'נופצ יד ןוא עגיד'ברעמ יד ,שדקמה:תיּב
 .בָאֹוַא ךיז ןעטייז עלַא ןיא טָאה סָאװ ,ךיוה יד ןעלייא 50 רעכעה ןופ זלעפ
 ףרוד ןוא .סודרוה גינעק רעד טיוּבעגסױא טָאה יז .טנַאװ ַא יװ ,ךיילג טזָאלעג
 :םורָאװ .טכַארּפ וצ עּבעיל ןייז סָאמ רעכיוה ַא ןיא ןעזיװעגסױרַא רע טָאה רהיא
 טַאלג טימ ןעװעג טגיילעּב ןָא סופ ןייז ןופ זלעפ רעצנַאג רעד זיא תישאר
 סנעטייווצ ןוא ,ןהעזסיוא ןהייש לָאז סע ידכב סנעטשרע .,רענייטש ענעפילשעג
 ",ןהײגּבָארַא ןוא ןעכירקפיורַא ןעלעװ טעװ סָאװ ,רעכילטיא ידכּב ,םעד ּבעילוצ
 ךיז טָאה גנוטסעפ רעד ןופ ןינב טצע ן'רַאפ ,רעטײװ .ןעשטילגּכָארַא ךיז לָאז
 ךיז טָאה אפוג ַאינָאטנַא יד ןוא ,ךיוה יד ןעלייא יירד ןופ רעיומ ַא ןעּבױהרעד
 | | .ןעלייא 40 ךָאנ ףיוא ןעּביוהרע

 גנוטכירנייַא יד ןוא םירדח יד טַאהעג טָאה ץַאלּפ רעטסגינייוועניא רעד |
 א טימ םירדח ענעדיישרעפ ןיא טלײטעגנייא ןעועג זיא רע ;ץַאלַאּפ ַא ןופ
 ,סעמרַאזַאק עסיורג ןוא רעדעּב ,סעײרעלַאג ןיא ,גנומיטשעּב רענעדיישרעפ
 םעד טכַאמעג ןעטײקכילמעװקעּב עלַא וצ עגונּב טָאה גנוטסעפ יד זַא יֹזַא
 ַא ןופ קורדנײַא םעד - טכַארּפ רעד ֹוצ ענונּב ןוא ,טדָאטש ַא ןופ קורדנייַא
 רעּבָא ,םערוטַא יװ ,ןהעזעגסיוא טָאה ןינּב רעצנַאג רעד ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק
 יז ןופ ייװצ סָאװ ,סמערוט רעיפ טַאהעג רעדיװ רע טָאה ןעלקניװ יד ייּב
 רעגיד'מורד רעד ,ערעדנַא עדייּב יד ןוא ,ךיוה ןעלייא 50 וצ ןעוװעג ןענייז
 טנָאקעג ןעמ טָאה סיוא יז ןופ זַא ױזַא ,ןעלייא 70 וצ -- ,רעגיד'חרזמ ןוא
 ףיז טָאה גנוטסעפ יד ואװ טרָאד .שדקמה.תיּב ןופ םוחּת ןעצנַאג םעד ןהעז
 ,פערט ןענופעג ךיז ןעּבָאה ,שדקמה-תיּב ןֹופ סעײרעלַאג יד טימ טצינערגעג
 ,טעײרעלַאג יד ןיא ּבָארַא טרהיפעג ןעּבָאה סָאװ

 ,רופּכ:םוי םוא .ה .ד (4

 .ןערָאװעג ןעּבירשעג טינרָאג זיא רע זא ,םינּפַא .ָאטינ טציא זיא ךוּב ןימ אזא 6
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 .ןָאיגעל ןעשימיור ם'נופ סרעטכעװ יד ןעגעלפ פערט עגיזָאד יד רעּביא
 ןעלייטרעפ ןוא ןהײגּבָארַא ,ַאינַאטנַא רעד ןיא ןענַאטשעג גידנעטש זיא סָאװ
 לָאז סע ,קלָאפ סָאד ןעסַאּפוצפיוא טייצ.בוט.םוי ידכּב ,סעײהעלַאג יד ןיא ךיז
 טשרעהעג טָאה שדקמה-תיּב רעד יװ יױזַא טקנוּפ .דנַאטשפיױא ןייק ןעכַאמ טינ
 .שדקמה-תיּב ןרעּביא טשרעהעג אינַאטנַא יד טָאה ױזַא ,טדָאטש רעד רעּביא
 -עּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןענַאטשעג ןענייז עקַאט ַאינָאטנָא רעד ןיא
 ,יירד עלַא ןעטיה טפרַאד

 ,גנוטסעפ ענעגייא רהיא טָאהעג טדָאטש עטשרעּכיוא יד טָאה ,םעד ץוח = -
 ,טקרעמעּב ןיוש זיא'ס יװ ,זיא סָאװ ,אתיציּכ גרַאּב רעד .ץַאלַאּפ טע'כודרוה
 עלַא ןופ רעטסכעה רעד ןעװעג זיא ,ַאינַאטנַא רעד ךרוד ןערָאװעג טלײטעגּבַא
 טָאה ןײלַא רע .טדָאטש רטיינ רעד טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא ןֹוא ,ג13
 ןעמוק טגעלפ ןעמ תעשּב ,שדקמה-תיּב ן'פיוא קילּבסױא םעד טלעטשרעפ ךיוא
 ,טייז.ןופצ ןופ

 ןעגעװ תויטרפּב רהעמ ךָאנ ןעדייר וצ ןעכער ךיא יװ ;וויח ,סנעגירעּביא
 .עטגָאזעג סָאד ןייז גונעג טציא לָאז ןכּב ,רעטייװ ןרעיױמ יד ןוא טדָאטש רעד

 .לעטיּפאק רעטסקעז
 סוטיט -- .טעדנואװרעפ טרעװ רונקנ -- .ןנחוי ןוא ןע'נועמש  ןעגעװ רעטײװ

 .ןעטיײברַא-סגגורעגעלעּב יד טרעכיגרעפ

 יד טנעכערעגּבַארַא ,טדָאטש רעד ןיא םידרומ עגיהייפסגירק יד ןופ 1
 .וט ןהעצ עגיזָאד יד ;רעגנײהנָא ס'נועמש ןעװעג ןַאמ 10000 ןענייז ,םימודא
 ןיא ןעמעלַא יז רעּביא סָאװ ,רערהיפנָא 50 רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז דנעז
 ןייז ףױא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םימודא יד .רַאהרעּבױא רעד ןעוועג ןועמש
 ײז ןעשיװצ סָאװ ,רערהיפ ןהעצ רעטנוא ןעשנעמ 10000 טַאהעג ןעבָאה ,דצ
 .סיוא יד ןעװעג קפס ילּב סלתק ןּב ןועמש ןוא אסוס ןּב בקעי ןענייז
 ,(1 עטנעכייצעג

 ײתיּב םעד ןעמונרעפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןנחוי טייז רעדנַא רעד ןופ

 וצ .רערהיטנָא 20 רעטנוא עטנעּפָאװעב רעװש 6000 טַאהעג טָאה ,שדקמה
 .-ָאה ייז יװ םעדכָאנ ,םיאנק יד ךיוא ןענַאטשעגוצ ,טסואוועּב יװ ,ןענייז םהיא .

 2400 ןעװעג ןענייז ייז (2 תקולחמ עגידרעהירפ ערעייז טכיילגעגסיוא ןעּב
 רערהיפנָא עגידרעהירפ ערעײז רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ןוא קרַאטש ןַאמ
 .ירא ןּב ןועמש ןוא רזעלא

 םימודא יד זַא ,ןעגנורדעג זיא 11 ,9 ,ןֵש .ב ןופ ךיוא ןוא טרָא ןעגיזָאד ם'נופ (

 .קסעװא עלַא טינ םינּפא ןעניז ,((4 ,ןש .ז) ףליה וצ ןעפורעג טאהעג יז ןעּבָאה םיאנק יד סָאװ

 ןעמוקעג רעדיװ רעטעּפש לײט םוצ ןענײז ײז רעדָא ,(1 ,6 ,ןֶש) םייהא

 1 ,3 ,ץ ךונ .ז (2
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 ןעטירטשעג ץלַא ךָאנ ןעײטרַאּפ.טּפיױה ייװצ יד ןעּבָאה סנעגירעּביא
 ,טקרעמעּב ןעּבױא ןיוש זיא סע יװ ,ייּברעד טָאה קלָאפ סָאד ןוא ,ךיז ןעשיווצ |

 טלָאװעג טינ ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב עגינעי יד תמחמ ,ןופרעד ןעדייל טזומעג
 ןערָאװעג טביורעגסיױא ןענייז ,םישעמ עגידניז ערעייז ןיא לײטנָא ןייק ןעמענ
 ,םידדצ עדייּב ןופ

 עסיורג יד ןוא טדָאטש עטשרעּבױא יד ןעמונרעפ .טַאהעג טָאה ןועמש
 ךיז טדנעװ סָאװ ,רעױמ ןעטלַא ם'נופ לייט םענעי ןוא ןורדק םוצ זיּב רעיומ
 .רעד .ץַאלַאּפ סּבנומ זיּב ךיז טהיצ ןוא חלש לַאװק םַײּב טייז:חרזמ ןייק
 יד ןופ גינעק ןעװעג זיא ,אחרוא בגַא ןעגָאז ןעמ ףרַאדעּב ,זּבנומ רעגיזָאד
 ןעּבָאה רעטייוו .תרּפ ךייט טייז רענעי ףיוא ןעניואו סָאװ ,(ּביידה) רענעּבַאידַא
 סָאד) ַארקַא ךָאנרעד ,אפוג לַאװק רעטנָאמרעד רעד ןע'נועמש וצ טרעהעג
 ,הּכלמה ינליה ןופ ץַאלַאּפ םוצ זיּב ץַאלּפ רעד ןוא (טדָאטש עטשרעטנוא יד זיא
 .רעטומ סיזּבנומ

 יידעּב ַא ןוא שדקמהיתיּב ן'רעּביא טשרעהעג טָאה ,טרהעקרעפ ,ןנחוי
 .ןורדק לָאט םעד ןוא לפע ןרעּביא ךיֹוא ןוא ,הביבס ןייז ןופ לייט ןעדנעט

 ןענייז סָאװ ,טדָאטש ןעלייט יד טנערּברעפ ןעּבַאה ייז סָאװ ,םעדכרוד |
 ךיז ןעפַאשעג רערהיפ:ײטרַאּפ יד ןעּבָאה ,ןעטיּבעג ערעייז ןעשיווצ ןעגעלעג
 רעמיור יד תֹעׁשַּב ,טלָאמעד וליפא םורָאװ ,דנַאנַא .רעדיװ ףמַאק ן'רַאפ ץַאלּפ ַא
 .עג ערעיײיז ייז ןעּבָאה ,םילשורי ןופ ןרעיומ יד רַאפ טרעגַאלעג ןיוש ןעּבָאה
 לעסיּבַא וליפא ייז ןענייז לַאפסיױא ןעטשרע ץן'כָאנ ;ןעהֹור טזָאלעג טינ רהעוו
 רעד ןיא ןעלַאפעגנײרַא רעדיװ יײז ןענייז דלַאּב רעּבָא ,ןערָאװעג רעגילק
 טפמעקעג ןעּבָאה ,ךיז ןעשיװצ טגירקעצ ךיז ןעּבָאה ,תאלוח רעגידרעהירפ
 ךיז ןעּבָאה רערעגעלעּב יד סָאװ ,גנידצלַא ןָאטעג ןעּבָאה ןוא דנַאנַא רעדיוו
 .סיוא טַאהעג טינ יז ןעּבָאה תורצ ערעגרע ןייק ,תמאּב .ןעשניוו טנָאקעג רָאנ
 םעד רענייא ןָאטעגנָא ןײלַא ךיז ןעּבָאה ייז רעדייא ,רעמיור יד ןופ ןהייטשוצ
 קילגמוא רערעגרע ןייק טָאה ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד ךָאנ ןוא ,ןעטייוװצ
 .עג זיא יז רעדייא ךָאנ םורָאװ ;טדָאטש רעד טימ ןעפערט טנַאקעג טינ ןיוש
 ןעּבָאה רערעּבָארע יד זַא ױזַא ,ןעגָאלּפ ערעסערג ךָאנ ןעטילעג יז טָאה ,ןעלַאפ

 רעד יװ ױזַא טקנוּפ :רעטרעװ ערעדנַא טימ ,דנַאטשוצ רהיא טרעסעּברעפ ךָאנ
 רעמיור יד ןעּבָאה ױזַא ,טדָאטש רעד ןופ ףוסַא טכַאמעג טָאה גירק-רעגריּב
 .רַאטש ךָאנ ןעזיװעגסרַא ךיז טָאה סָאװ ,גירקרעגריּב םינופ ףוס ַא טכַאמעג
 תורצ עלַא זַא ,ןעגָאז תמא'נֲא טימ ןעמ ןָאק ןכּב .ןרעױמ יד רעדייא ,רעק
 לָאז רָאנ .רעמיױר יד סעטכערעג ץלַא ,ןעשנעמ עשימייה יד ןָאטעגנָא ןעּבָאה
 .ןעטְקַאפ יד טול לייטרוא ןייז ןעדליּב רעכילטיא ךיז

 סוטיט זיא ,דמעמ ַאזַא ןעװעג זיא םילשורי ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,2

 טָאה ןוא גנולײטּבָא-רעטײר רענעּבילקעגּבָא ןַא טימ טדָאטש יד ןעטירעגמורַא
 לַאפנָא ןַא ןעכַאמ ןענָאק לָאז ןעמ ןענַאװ ןופ ,טרָא ַאזַא ןעכוזוצסיוא טבורּפעג
 ןופ םורָאװ ;ןעטייקגיריװש ןעפָארטעגנָא רע טָאה םוטעמוא .ןרעיומ יד ףיוא

/ 
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 ןיפ ןוא ,ךיז ןרעטנעהעגרעד וצ ןעװעג ךילגעמ טינ ייס.יוו.ייס זיא ןעלָאט יד

 קרַאטש וצ זיא רעיומ יד זַא ,טכודעגסיוא םהיא ךיז טָאה ןעטייז ערעדנַא יד

 .סענישַאמ רַאפ

 רעד ייּב לַאּפנָא ןַא ןעכַאמ ןעבורּפ וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה טצעלוצ

 .סגנוטסעפ רעטסגינייווסיוא רעד זיא טרָא םעד ןיא ,לודג-ןהֹּכ ןנחוי ןופ הבצמ

 לייװ ,דנעגנייהנעמַאזוצ טינ רעטסגינייוועניא רעד ןוא רעגירעדינ ןעועג לעטרַאג

 רעד ןופ ןעלייט ענעי ןופ גנוגיטסעפעב רעד רַאפ טגרָאזעג גיצניװ טָאה ןעמ

 רעּבירעד .טרעקלעפעּב טכידעג רעגיצניװ ןעװעג ןענייז סָאװ ,טדָאטש רעיינ

 .םעדכָאנ סָאװ ,רעיומ רעטירד רעד וצ ןעמוקוצוצ טרָאד ןופ טכייל ןעװעג סע זיא

 עטשרעּבױא יד ךיוא ןעמענגייַא ןענָאק רע טעװ ,ןעמעננייַא יז טעװ רע יו

 יי .ַאינָאטנַא יד ןוא טדָאטש

 יָארטעג סע טָאה ,טדָאטש רעד םורַא ןעטירעגמורַא ױזַא זיא רע תעשּב

 ךיז ןפסוי טימ םענייאניא טָאה רונקנ דניירפ עטוג ענייז ןופ רענייא זַא ,ןעמ

 יז טימ זיא רע סָאװ ,ןעדיא יד ןעגיילוצרָאפ ידכּב ,רעיומ םוצ טרעטנעהענרעד

 טעדנואורעפ רע זיא ָאד רָאנ .םולש ןעכַאמ ןעלָאז יז ,ןעװעג טנַאקעּב טוג

 רסיק רעד טָאה ןופרעד .לעטקַא ןעקניל ןיא לייפ ַא ןופ סָאש ַא ךרוד ןערָאװעג

 . טי וליפַא ןעניוש ייז םורָאװ ;עטרעגעלעּב יד ןופ תונשקע יד ןהעזעגסױרַא

 הבוט רעייז ּבעילוצ גנודניברעפ ןיא ייז טימ ןעמוק ןעליװ סָאװ ,עגינעי יד

 ךיז ןעמונעג ,רעהירפ יװ ,טּפַארק רהעמ טימ ךָאנ רע טָאה רעּבירעד .ןעגעוו

 הביבס יד ןעטסיװרעפ וצ ןענַאיגעל יד טּביױלרע טָאה ,גנורעגעלעּב רעד רַאפ

 ףיוא לַאירעטַאמ ןעּבײלקוצפיונוצ להעפעּבַא ןעּבעגעג טָאה ןוא טדָאטש ןופ

 .ןעלַאװ יד ןעיוּב

 ּבעילוצ ןעגנולײטּבָא ירד ןיא לייח םעד טלײטעגנייא רע טָאה ךָאנרעד

 ןוא סרערעדיילש ןעלַאװ יד ןעשיװצ טלעטשעגקעווַא טָאה ןוא טײּברַא רעד

 ,ןעטסילַאּב ןוא ןעטלוּפַאטַאק ,ןענָאיּפרָאקס יד רעּבָא טנָארפ ןיא ,סרעטישנעגיוּב

 יד ףיוא דנייפ יד דצמ ןעלַאפסױא ןעגעק ןעצישעּב ןענָאק ךיז לָאז רע ידכּב

 רעד ןיא .ןרעױמ יד ןופ ןעלַאפנָא ןעגעק ךיוא ןוא ןעטײּברַא-סגנוגיטסעפעּב

 רעמיוּב עלַא טקַאהעגסיוא דניוושעג ןעמ טָאה טדָאטש ןופ הביבס רעטסטנעהַָאנ

 רעד סָאװ ,ןעלַאװ יד ֹוצ ןערהיפ וצ טכַארּבעג ןעמ טָאה סנעקלַאּב יד ןוא

 ןעיוּב וצ ייז ,טימרעד ןעמונרעפ ןעװעג זיא לייח רעצנַאג

 ,קלָאפ סָאד .גיהור ןעּבילּבעג טינ טייצ רעד ןיא ןענייז ןעדיא יד ךיוא

 טכַאמעג ךיז רעדיװ טָאה ,דרָאמ ןוא בור רעטױל רעטנוא טּבעלעג טָאה סָאװ

 יניא ןייז ןעלעװ רעקירדעּב ענייז ןעװ זַא ,טפָאהעג טָאה סע םורָאװ ;טומ

 ןענָאק סע טעװ ,אנוש ןעטסגינייװסיוא ןעגעק ףמַאק ץטימ ןעמונרעפ ןעצנַאג

 ןענָאק סע טעװ ןייז חצנמ ןעלעװ רעמיור יד ּבױא ןוא ,ןעמעטָאפױא רעיירּפ

 .עגידלוש יד ןופ ןעמענ המקנ

 רַאפ ארומ תמחמ עיציזַאּפ ןייז ףיוא ןעּבילּברעּפ זיא ןנחוי רָאנ 3

 ןעגעק ןעטערטוצסױרַא טגנַאלרעפ קרַאטש ןעּבַאה ןעשנעמ ענייז םגה ,ן'נועמשי
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 .,רַאפרעד ןיוש טהורעג טינ טָאה ,טרהעקרעפ ,ןועמש .רעומ ן'רַאפ דנייפ יד
 "רע ןוא ,ןעטײּברַא.סגנורעגעלעּב יד וצ רעטנעהענ ןענופעג ךיז טָאה רע סָאװ
 .ַאמ:רעדײלש יד רעױמ ןופ ןעטקנוּפ ענעדיישרעפ ףיוא טלעטשעגקעװַא טָאה
 ןָאזינרַאג םייּב ןוא ץסויטסיק ייּב ןעמונעגּבָא טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעניש
 .ַצג סָאװ גיצניװ ןעדיא יד ןעּבָאה סענישַאמ עגיזַאד יד רָאנ ,(1 ַאינָאטנַא ןופ
 רָאנ ןוא ,ייז טימ ךיז ןהייגעֶּב וצ יװ ,ןענַאטשרעּפ טינ ןעּבָאה יז לייוו ,טצונ
 .רעפיולרעּביא ןופ הכאלמ יד טנרעלעגסיוא טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ .,עכילטע
 ,גלָאּפרע גיצניו טימ ,ךיז טהייטשרעפ'ס ,רָאנ ,ןוט סיּפע טבורּפעג ןעּבָאה

  ןעלַאװ יד ייּב רעטײּברַא יד טגיהורמואעּב יז ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד
 -ךעּבָאה יז סָאװ ,ןעלייפ ךרוד ןוא ,ןעפרָאװעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,רענייטש ךרוד
 ןעּבָאה ןוא ןעהייר עטנעדרָאעג טוג ןיא ןעלַאפסױא טכַאמעג ןעּבָאה ,ןעסָאשעג
 ןעּבָאה רעטײּברַא יד רָאנ ,ןעגעלשעג עניילק ךס ַא רעמיױר יד טימ טַאהעג
 ןעגייז סָאװ ,רעכעד ענעטכָאלפעג ךרוד ןעלייפ יד ןעגעק ץוש גונעג טַאהעג
 .-ייא ערעייז ןיא -- ןעלַאפסױא ןעגעק ןוא ,סנעקלַאּב ףיוא טײרּפשעגסױא ןעװעג
 ס'פיוא ןעװעג טרּפ םעד ןיא ןענייז ןענָאיגעל עלַא םורָאװ .סענישַאמ ענעג
 .עג.טינ טַאהעג טָאה ןָאיגעל רעטנהעצ רעד סרעדנוזעּב .טגרָאזרעפ עטסעב
 ןעּבָאה יז טימ סָאװ ,ןעטסילַאּב עסיורג ןוא ןענָאיּפרָאקס עקרַאטש ךילנהייוו
 ..רעפ וליּפַא רָאנ ,ןעלַאפסױא ןעגעק ךיז ןעגידייטרעפ טנָאקעג סָאװ יד אל יז
 ..יַשַאמ יד םורָאװ .ןרעיומ יד ףיױא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעּביײרט
 ;(ס טנעלַאט ַא ןעגיואוועג ןעּבָאה סָאװ ,ןעזלעפ רעקיטש טרעדיילשעג ןעּבָאה סענ
 .,רעטיײװ ךָאנ רשפא ןוא סעידַאטס ייווצ ןופ ךלהמ ַא ףיוא ןעגיולפעג ןענייז ןוא
 טוומעג ךיז ןעּבָאה ןעהיר עטשרעדָאפ יד ןופ דנייפ יד ןיולּב טינ זַא ױזַא
 | ,ןעהייר עטשרעטניה יד ךיוא רָאנ ,ןעהיצקירוצ

 :ײד ןעגעק ןרעכיזעּב וצ ךיז טסואוועג וליפַא ןעדיא יד ןעּבָאה הליחּתכל
 -.ייוורעד ןופ ןערעה ןָאק ןעמ סָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיוש םורָאװ .רענייטש
 .תמחמ ןהעז טנָאקעג ךָאנ ייז ןעמ טָאה ,טפול רעד ןיא ןעפייפ ייז יװ ,סנעט
 ןעמ תעשּב ,לָאמ סכילטיא זיא ןכּב .סייװ ןעװעג ןענייז יז -- טייקלעה רעייז
 יד ןעגעלפ ,ןעהילפקעװַא טגעלפ ןייטש רעד ןוא ןישַאמ יד ןעדָאלנָא טגעלפ
 ףעגָאזנָא סָאד ,סמערוט יד ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטכעוו
 ןעגעק סָאװ ,יד ןעגעלפ ףּכיּת *! טמוק ןייטש רעד; ; ןושל רעייז ףיוא גידנעפור
 ןעגײלרעדינַא ןוא ןעליײטרעדנַאנופ ךיז ,טדנעוועג ןעװעג ןייטש רעד זיא יז
 רעד טגעלפ ,לעטימ ןעגיזָאד םעד ןעדנעװנָא טגעלפ ןעמ זַא .דרע רעד ףיוא
 .הלועּפ םוש ַא ןהָא דרע רעד ףיוא ןעלַאפרעדינַא בור יּפ.לֶע ןייטש

 .רַאפ וצ ץרַאװש קנַאדעג ץפיוא ףױרַא רעמיור יד ןענייז דלַאּב רָאנ
 .ההעז טנָאקעג טינ רעהירפ ןופ יז טָאה ןעמ יװ תויה ןוא ,רענייטש יד ןעּב
 :שינ רָאנ .ןעדיא ךס ַא טע'גרה'עגסיוא ןוא ןעּפָארטעג סָאש רעכילטיא טָאה ןכּב

 .9 ,19 ײא 7 2 ,} ךונ ײ (4

 טנופ 65 טלַאה גָאװ סלַא טנעלַאטַא 63
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 יז ןעּבַאה ,ןעטילעג ןעּבָאה עטרעגעלעּב יד סָאװ ,ןעדָאש ן'פיוא גידנעקוק
 ןעּבָאה יז רַאנ ,ןעלַאװ יד ןעיוּב םייּב רעמיור יד הור-וצ טזָאלעג טינ טרָאפ
 עגיצנוק יילרע'לּכ ךרוד ןירעד ייז ןערעטש וצ טכַאנ ןוא גָאט ךיז טסיילפעג
 ,ןעגנומעגרעטנוא עטסיירד ןוא

 סרעטסיימיוּב יד ןעּבָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ןעלַאװ יד תעשב 4
 ןעּבַאה יײז סָאװ םעדכרוד ,רעיומ םוצ זיּב דנַאטשּבָא םעד ןעטסָאמעגסיוא
 שרעדנַא ןעטלָאװ ייז ּביֹוא .קירטש ןָא טפעהעגנַא יילּב קיטש ַא ןיהַא ןעפרָאװעג
 .סױרַא ךיז טָאה ייּברעד .ןעּבױא ןופ ןעסָאשעג ייז ףיוא ןעמ טלָאװ ,ןָאטעג
 ןכּב ןוא ,קעּבמערוטש ךרוד רעיומ םוצ זיּב ןעכיירגרעד ןָאק ןעמ זַא ,ןעזיוועג
 ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,ןעזַאלרעד וצ טינ ידכּב .רעהַא טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה
 .טטשפיוא ןעסייהעג סוטיט טָאה ,קַאּבמערוטש ם'נופ גנוקריוו יד טשינוצ ןעכַאמ
 :עג ךַאנרעד טָאה ןוא ,רעימ םוצ רעטנעהעג סָאװ סענישַאמּפרָאװ יד ןעל
 ,ןעטיוטש וצ ןעּבױהוצנָא להעפעּב ַא ןעּבעג

 ירד ןיא לָאמ ןייא טימ טדָאטש ןיא טרעהרעד ךיז ןעּבָאה סע זַא ןוא
 .עגסיוא רעניואוניא יד ןעּבָאה ,ןרעיומ יד ףױא ּפעלק עגיד'ארומ רעטרע
 .דחּפ רעגיד'ארומ ַא טּפַאחעגנָא טָאה םידרומ יד ךיוא ןוא ,קערש רַאפ ןעירש
 ןעּבָאה ,הנּכס רעמַאזניײמעג ַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ייז תעשּב ,טשרע טציא
 ,תופתושּב ןעגידייטרעפ וצ ךיז ױזַא יװ ,םעד ןעגעװ טכַארטעג ןעײטרַאּפ עדייּב
 .רַא ךילטנעגייא זַא ,תקולחמ.ילעּב יד ןעפורעג ןעּבָאה לוק ןפיוא ךיוה ןוא
 ךָאד ןעּבָאה יז סָאװ טיצ רעד ןיא ,םיאנוש יד תבוטל רָאנ יז ןעטייּב
 רעד ּבױא ,ךיז ןעשיװצ םולש ןעכַאמ לייוװרעד ףיוא תֹוחּפה לכל טפרַאדעּב
 -יאניא ןוא ,תודחא עדנרעיוד ןייק ייז ןעקנייש טינ וליּפַא לָאז רעטשרעּביױא
 .סוא ןַא ךרוד ןועמש טָאה תמאּב ןוא .רעמיור יד ןעגעק ןעטערטסױרַא םענ
 ,םולש ײז טרעכיזרעפ רע זַא ,שדקמהיתיּב ןופ יד ןעגַאזנָא טזָאלעג רעפור
 ,רעױמ םוצ ןהייג ןעלעוװ ייז בוא

 קעװַא רע זיא ןעגעוטסעדנופ ,טױרטעג רָאג טינ םהיא טָאה ןנחוי םגה
 ןיײא יװ ;ןעסעגרעפ ןענייז תקולחמ ןוא האנש זַא ,טכודעגסיוא טָאה'ס ,ןיהַא
  .ָצג ןוא רעיומ יד ןעמונרעפ ןעּבַאה ,ןעמַאװצ ןענַאטשעג ייז ןענייז שנעמ
 ןוא סענישַאמ יד ףיוא ןעטיײש-ץלַאה עגידנענעױב ךס ַא טרָאד ןופ טרעדיילש
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד ףױא ןעליפ טימ ןעסָאשעג רעהפיוא ןהָא ןעּבָאה
 סױרַא ןעגנולײטּבַא ןיא ןענייז ערעטסיירד יד .קעּבמערוטש יד םורַא טײּברַאעג
 ןעלאוו יד ייּב רעטיײּברַא יד ןופ רעכעדצוש יד ןעסירעצ ןעּבָאה ,טדָאטש ןופ
 חצנמ בור יּפ לע ייז ןעבָאה ייּברעד ;עטצעל יד ףיוא ןעלַאּפעגנָא ןענייז ןוא
 רעקרַאטש ןעװעג ןענייז יז סָאװ ,םעד תמחמ טינ ,ךיז טהייטשרעפ ,ןעוװעג
 טינ זיא רסיק רעד רָאנ .טייקטסײרד רעייז תמחמ רָאנ ,קיטקַאט רעייז טול
 רעד טימ טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,רעטײּברַא יד ןהייטשוצייּב ןערָאװעג דימ
 טלעטשעגסיא ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעסישנעגיוּב ןוא רעטייר יד ןופ ףליה
 .עגרעטנוא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעּבירטעגּבָא ,ןעלַאװ יד ןופ ןעטייז עדייּב ןיא
 סמערוט יד ןופ ןעטָאשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טגָאירעפ ,רעייפ ןעפרַאװ
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 .קעּבמערוטש יד ןופ טײּברַא רעד רַאפ ץַאלּפ ןעיירפ ַא ןעּבעגעג ןוא ,ּבָארַא
 רעד טינ רהעמ ,טקריװעג טינ ןרעױמ יד ףיא ןעּבָאה ןעסיוטש יד רָאנ
 לעקניװ לעקיטש ַא ןעכָארּבעגּבָא טָאה ןָאיגעל ןעטנהעצפופ ם'נופ קָאּבמערוטש
 זיא יז ליװ ,טגידעשעּבמוא ןעּבילּבעג ויא אפוג רעיומ יד רָאנ .םערוטַא ןֹופ
 טנערָאפ ךָאנ טצרַאטשעגסױרַא טייװ טָאה סָאװ ,םערוט ן'כרוד טצישעּב ןעוועג
 םנופ סָאװ סיּפע ךיז טימ .ןעפעלשטימ גנירג טנַאקעג טינ טָאה סָאװ ןוא
 . רעיומ

 .ײװ ןופ ןעטלַאהעגּבָא ןעדיא יד ךיז ןעּבָאה טייצ רעצרוק ַא ףיוא 5
 -- רעמיור יד יװ ,טקרעמעּב גָאט ןייא ןעּבָאה ייז זַא רעּבָא ,ןעלַאפנָא עגידרעט
 ערעייז ןעגיואועּב ןעּבָאה טייקגידימ ןוא קערש זַא ,טניימעג ןעּבָאה סָאװ
 ןוא ןעטיײּברַא יד ייּב טײרּפשעצ ךיז ןעּבָאה -- גיהור ךיז ןעטלַאה וצ רענגעג
 ןָאטעג זָאל ַא גנולצולּפ ךיז ייז ןעּבָאה -- ,רעצעלּפ-רעגַאל ענלעצנייא יד ןיא
 רעסיורג ַא ןיא .םערוט.סוקיפיה ם'נופ טײװ טינ רעױט םענעטלַאהעּבַא ךרוד
 טַאהעג ןעּבָאה ןוא לַאװ-סגנורעגעלעּב םעד ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ,עסַאמ
 רעייז ףיוא ,רעגַאל ס'אנוש ם'נופ ןעגנוגיטסעפעּב יד ףיוא ךיוא ןעלַאפוצנַא העדּב
 ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעמיור יד ןעסָאלשעגפיונוצ דניושעג ךיז ןעּבָאה יירשעג
 .ןעפיול וצ ןעמוקעג ןענייז ,רעטייו ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ יד ןוא ,רעטנעהעג
 .קַאט יד רעדייא ,רעדניװשעג ןעװעג זיא ןעדיא יד ןופ טייקטסיירד יד רעּבָא
 סָאװ ,עטשרע יד טגָאירעפ ןעּבָאה יײז יװ םעדכָאנ ןוא ,רעמיור יד ןופ קיט
 .נַא יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז יז ןעּבָאה ,ייז ןעגעק טלעטשעג ךיז ןעּבָאה
 .ןעּבילקעגפיונוצ טשרָאקַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ערעד

 .,ףמַאק רעגיד'ארומ ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סענישַאמ יד יב
 .רעפ רעמיור יד ,ןעדניצוצרעטנוא ייז ידכּב ,גנידצלַא ןַאטעג ןעּבָאה ןעדיא יד
 .ָאלרעד וצ טינ סָאד גנוגניירטשנָא רעטסערג רעד טימ טכוזעג ןעּבָאה טרהעק
 ןופ ךס ַא ןוא ,יירשעג רעדליװ ַא טרעהעג ךיז טָאה ןעטייז עדייב ףיוא .ןעז
 ץכרוד ןעלַאפעג ןענייז ,ןעהייר עטשרעדָאּפ יד ןיא טפמעקעג ןעּבָאה סָאװ ,יד
 רעיײז תמחמ ןעדיא יד ןעּבָאה רעּבָא טצעלוצ .רענגעג ערעייז ןופ דרעװש
 ,ןעלַאװ יד טּפַאחעגנָא טָאה רעייפ רעד .דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב טייקטסיירד
 יד טימ םענייאניא ןערָאװעג טנערּברעפ עלַא אמּתסמ ןעטלָאװ רעמיור יד ןוא

 .לָאס ענעּבילקעגסיוא רענירדנסּכלַא יד ןופ בור רעטסערג רעד ּביוא ,סענישַאמ
 סָאװ ,תֹוחֹּכ יד ןופ גנוגנײרטשנָא ןַא טימ ןעטלַאהעגסױא טינ ןעטלָאװ ןעטַאד
 ןעּבָאה םעדכרוד סָאװ ןוא ,ןעװעג ךילדנעטשרעפמוא ןיײלַא ךָאנרעד ייז זיא
 .ַאװ זיּב -- ,םירבח עטסטמהירעּב ערעיײז טגײטשעגרעּבירַא ףמַאק םעד ןיא יז
 ןוא רעטייר עטסגיטומ ענייז ןופ שארּב טלעטשעג ךיז טָאה רסיק רעד ןענ
 ,דגייפ ןעגעק ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה

 ענעגייא ענייז טימ טע'גרה'רעד רע טָאה עטשרעדָאּפ יד ןופ ףלעוװצ =
 ;ןעטערטּבָא לָאז יז ,וצרעד עסַאמ עגירעּביא יד טגעװעּבכ ףוס רעייז ;דנעה
 טיהרעפ ןוא ןײרַא טדָאטש ןיא ?-רוצ ןעמעלַא טּבײרט ,ךָאנ ייז טגָאי רע
 ףערעװ טנערברעפ טיִג ןעצנַאגניא ןעלָאז יז זַא ןעלַאװ יד ױזַא



 תומהלמ עשידיא יד

 ןערָאװעג ןעגנַאפעג דיא ןייא ךיוא זיא געלשעג ןעגיזָאד םעד ןיא

 ץײרק ַא ףױא ןעגנייהפיא םהיא ןעסייהעג טָאה סוטיט ןוא ,דייהרעגידעּבעל

 יעּביא יד ןעגעװעּב וצ קילּבנָא ןעדנעקערשּבָא םעד ךרוד ידכּב ,רעױמ ן'רַאפ

 .ןעּבעגכָאנ ןעלָאז ייז ,עגיר

 ןנחי םימודא יד ןופ רערהיפנָא רעד ןעטערטּבָא ן'כָאנ זיא רעטייוו

 ,טַאדלָאס ןעטעדניירפעּב ַא טימ ּבָארַא רעיומ ם'נופ טדערעג טָאה רע תעשּב

 יעג זיא ןוא רעסישנעגיוּב ןעשיּבַארַא ןַא ךרוד טסורּב ןיא ןערָאװעג ןעפָארטעג

 טינ ןעדיא עלַא ןעװעג רעצמ קרַאטש טָאה טוט ןייז ,טרָא ן'פיוא ןעּברָאטש

 ךיז טָאה סָאװ ,שנעמַא ןעװעג זיא רע םורָאװ ;םידרומ יד רעדייא ,רעגיצניוו

 .טפַאשגולק ךרוד ןוא טומ ןעכילנעזרעּפ ךרוד טנעכייצעגסיוא

 ,לעטיּפאק רעטעביז
 ןעגעװ -- .רעטײװצ רעד ףיוא ן'פיוא לַאפנָא רעד -- .ןעמונעגנייא טרעװ רעיומ עטשרע יד

 .רוטסק ןעדיא ןעגעװ ןוא סוניגנָאל רעטייר ןעשימיור

 ַא ןעלַאפעגנָא גנולצולּפ רעמױר יד ףױא ןזיא טכַאנ ערעדנַא יד 1

 סָאװ ןוא ךױה ןעלײא 50 ןעװעג זיא סָאװ ,סמערוט יד ןופ רענייא .קערש

 .ײטרעפ וצ יײז ידכּב ,ןעלַאװ יד ףיוא ןעיונסיוא םהיא ןעסייהעג טָאה סוטיט

 טכַאנ עּבלַאה םורַא זיא ,ּבַארַא ןרעיומ יד ןופ !ןעלַאּפנָא יד ןעגעק ןעגיד

 :סױרַא ייּברעד זיא סָאװ ,שער רעגיד'ארומ רעד .ןעלַאפעגנייַא ןײלַא ךיז ןופ

 ןעּכָאה עלַא .לייח ןעצנַאג םעד שינעלמוטעצ ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה ,ןעמוקעג
 דניושעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,לַאפנָא ןַא טכַאמעג ןעּבַאה דנייפ יד זַא ,טניימעג
 ַא טשרעהעג טָאה ןענַאיגעל ענלעצנייא יד ייּב .רהעװעג יד רַאפ ןעמונעג

 ,ךַאז יד ןערעלקפיוא טנָאקעג טינ טָאה רענייק יװ תויה ןוא ,המוהמ עגיד'איווימ
 ,ףוס-לּכ-ףוס רָאנ .ץנעי לָאמ ַא ןוא סָאד לָאמ ַא טכַארטעג יז ןעּבָאה רעּבירעד

 וצ ןעּבױהעגנָא ךיז יז ןעּבָאה ,ןהעז ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה דנייפ ןייק זַא

 ןייז ןעגערפ קערש טימ טגעלפ רעכילטיא זַא ױזַא ,ןײלַא ךיז רַאפ ןעקערש

 ןיא טע'בנג'עגנײרַא טַאהעג ךיז ןעטלָאװ ןעדיא יװ ױזַא ,לָארַאּפ םעד ןכש

 .קערש עשינַאּפ ַא טּפַאחעגמורַא טָאה ןעמעלַא זַא ,טכודעגסיוא טָאה'ס .רעגַאל

 .עג טָאה ןוא ,ןהעשעג זיא סע סָאװ ,ןערָאװעג רהָאװעג זיא סוטיט ןענַאװ זיּב

 רעווש רָאנ ייז ןעמ טָאה ןעגעווטכעדנופ ;שינעהעשעג יד ןעכַאמ טנַאקעּב טזָאל

 | .ןעגיהורעּב טנַאקעג

 .ןעלַאּפנָא עלַא ןעטלַאהעגסיױא גיטומ ןעּבָאה טייז רעייז ןופ ןעדיא יד .2

 ץיּפש רעיײז ןופ סָאװ ,סמערוט יד ןָאטעגנָא יז ןעּבָאה ןעדָאש סיורג רָאנ

 ַא טימ ןעטַאשעּב ןוא סענישַאמ ערעגנירג טימ ייז ףיוא ןעסָאשעג ןעמ טָאה

 טינ ןעּבָאה אפוג ײז ,טרהעקרעפ .רעגייטש ןוא ןעלייפ ,ןעזיּפש ןופ לעגָאה

 ,ךױה רהייז ןעװעג ןענייז ייז לײװ ,סמערוט יד וצ ןעכיירגרעד טינ טנָאקעג

 ירעװש רעײז תמחמ ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ םורָאװ ,ייז ןעמעננייא טינ ןוא
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 תומחלמ עשידיא יד

 ןעמ טָאה טײז רעדנַא רעד ןופ ,ןעפרַאװנײא גנירג יז טנָאקעג טינ טייק
 טימ ןעגָאלשעּב ןעװעג ןענייז ייז ליײװ ,ןעדניצרעטנוא טנָאקעג טינ ךיוא יז
 ,םוחּת ם'נופ קירוצ ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ןעדיא יד רָאנ יװ רעּבָא .ןעזייא
 טנָאקעג טינ טשינרָאג טלָאמעד ייז ןעּבָאה ,טכיירגרעד ןעּבָאה ןעסָאש יד ואוו
 ערעײז ךרוד ןעּבָאה סָאװ ,קעּבמערוטש יד ןופ ּפעלק יד ןעגעק ןוטפיוא
 יד טָאה ןיוש .ןעדָאש ןָאטעגנָא טרָאפ ןייװכעלסיּביוצ ןעסיוטש עגיד'רדסּכ
 41 "ןָאקינ; ם'נופ ּפעלק יד רעטנוא ךיז ןעלסיירט וצ .ןעּבױהעגנָא רעיומ
 תמחמ ץקָאּבמערוטש ןעטסערג םעד ןפורעגנָא אפוג ןעדיא יד ןעּבָאה ױזַא
 טרעטַאמעגנייא ןעװעג גנַאל ןיוש ןענייז ןעדיא עטרעגעלעּב יד .טּכַארק ןייז
 .עג ןעּבָאה יז לײװ ,טכַאנײּב ןייז.ךַאװ ם'נופ ןוא ןעגעלשעג לעיפ יד ןופ
 ,ײז ןעּבָאה ךיוא .טדָאטש םצע רעד ןופ טײװ טכענ יד ןעגניירּברעפ טזומ
 .יא רַאפ ןעטלַאהעג ,טייקטנעכערעּבמוא תמחמ יצ ,טײקגינזטכײל תמחמ יצ
 ייווצ ךָאנ ךיז ןעניפעג תושר רעייז ןיא דלַאּביװ ,רעיױמ יד ןעטיה וצ גירעּב
 סרעטכעוו עלַא זַא ןוא .ןעטָארטעגּבָא גיטומניילק רעּבירעד ןענייז ןוא ,ערעדנַא
 יד ןענייז טלָאמעד ,רעױמ רעטייװצ רעד רעטניה ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז
 טגידעשעצ טָאװ ןָאקינ רעד ואװ ,טרָא םענעי ןיא טרעטעלקעגפיורַא רעמיור
 יז ןעּבָאה ,ןעװעג טרָאד ןענייז עטשרע יד יװ דלַאּב ןוא .רעיומ עטשרע יד
 ןעּבָאה ױזַא .לייח ןעצנַאג םעד טזָאלעגנײרַא ןעּבָאה ןוא ןרעױט יד טנעפעעג
 .עּב רעד ןופ גָאט ןעטנהעצפופ ץפיוא רעיומ עטשרע יד ןעמונעגנייא רעמיור יד
 ןופ קיטש עסיורג ַא .רייא שדוח ןיא געט ןעּביז ןעװעג זיא סָאד -- גנורעגעל
 ,טדָאטש ןופ לייט ןעגיד'נופצ םעד ךַוא ןוא ןעכָארּבעגנײא ייז ןעּבָאה רהיא
 .2 סויטסיק ןָאטעג רעהירפ טָאה סע יװ ֹזַא

 רעטשרע רעד רעטניה רעגַאל ןייז ןעגָארטעגרעּבירַא סוטיט טָאה טלָאמעד .3
 רע יװ םעדכָאנ ,םירושַא יד ןופ רעגַאל, םענעפורעגנָא יֹוזַא םעד ייּב רעיֹומ
 תויה ןוא .ןורדק םוצ זיּב ץַאלּפ ןעצנַאג םעד ןעמונעגנייא טַאהעג רעהירפ טָאה
 רעטייווצ רעד ןופ טייוו סָאש-ןעגיוּב ַא ןופ ךלהמ ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע יװ
 ,לַאפנָא ן'רַאפ ןעמונעג ףֹּכיּת ךיז רע טָאה ,רעיומ

 ןעּבָאה ,רעיױמ ןפיוא טלעטשעגסיוא טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד
 ןופ ןעסַאשעג ןעּבָאה ןעשנעמ ס'ננחוי ,דנַאטשרעדיװ ןעגיקַאנטרַאה ַא ןעזיװעגסױרַא
 ןופ הבצמ רעד ןופ ןוא שדקמה-תיּב ןופ ײרעלַאג רעגיד'נופצ רעד ןופ ,ַאינָאטנַא
 יב גנַאגנײרַא םעד ןעמונרעפ ןעּבָאה רעטייוו ןעשנעמ ס'נועמש ;(1 רדנסּכלַא  גינעק
 טָאה'ס ןעכלעוו ייּב ,רעיוט ןזיּב עקערטש יד טגידייטרעפ ןעּבָאה ןוא הבצמ ס'ננחוי
 .סױרַא יז ןענייז לָאמ עכילטע .םערוט:סוקיּפיה םוצ גנוטײלרעסַאװ יד ןעגיוצעג ךיז
 רָאנ ,דנייפ יד טימ ןעסיוטשעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ןוא ןרעיוט יד ןופ ןעּפָאלעג
 ײז יװ תויה םורָאװ ,ןרעיױמ יד רעטניה טּפוטשעגקירוצ ייז ןעמ טָאה גידנעטש
 ןענייז רעגירעד ,טסנוקסגירק רעשימיור רעד ןיא ט'ניבה'עּב ןעװעג טינ ןענייז

 ,"רעגיז רעד , שיכירג ףיוא ,ה .ד (

 | .4 ,19 ,ןַז ךוב .ז (2 |

 ,(,טסירק רַאֿפ 79--105) ,יאני רדנסּכלא (3
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 טייצ רעד ןיא ,טנעהָאנ רעד ןופ געלשעג ַא ןיא ןערָאװעג ןעגָאלשעג גידנעטש ייז
 ,דנַאהרעּבױא יד טַאהעג יז ןעּבָאה ןרעיומ יד ףיוא סָאװ

 ,טייקטינעג ןוא חֹּכ דרעװש םעד טרהיפעג טָאה רעמיור יד ייּב בוא
 ןופ ןעגנורדעג ןזיא סָאװ ,טייקטסײרד ענעי ןעװעג ןעדיא יד ייּב סָאד זיא
 רעד ןיא טגיל סָאװ ,הרצ-תע ןַא ןיא טײקגיטּפַאהדנַאטש יד ךיוא ןוא ,דחּפ
 יד ןעדיא יד ייּב ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .קלָאפ ןעגיזָאד ם'נופ עבט
 .ןוחצנ ןעכיג ַא ףיוא גנונעפָאה יד רעמיור יד ייּב ןוא ,גנוטער ףיוא גנונעפָאה
 ןהָא רָאנ ,טײקטרעטַאמעגנייַא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה טרָאד טינ ןוא ָאד טינ
 ןעלַאפסױא ,ןרעיױמ יד ףיוא ןעגעלשעג ,ןעלַאּפנָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעהפיוא
 ןעװעג טינ זיאס ןוא ,גָאט ןעצנַאג ןופ ךשמ ןיא ןעגנולײטּבָא ערענעלק ןופ
 יװ .טצונעגסיא םהיא ןעּבַאה טינ לָאז ןעמ סָאװ ,ףמַאק ןופ ןימ ןייא ןייק
 ןוא ,ןעגעלשעג יד ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ,ןעגנַאגעגפױא זיא ןוז יד רָאנ
 זיא ףָאלש ןהָא רעּבָא .ףוס ַא וצרעד טכַאמעג טָאה טייקרעטסניפ יד טשרע
 רעד רעדייא ,רעכילקערש ךָאנ ןוא םידדצ עדייּב רַאפ טכַאנ יד ןעוועג ךיוא-
 ַא ףױא טכירעג ךיז עגר עכילטיא ןעּבָאה ייז לײװ ,ןעדיא יד רַאפ :גָאט
 .עג גידנעטש ןעּבָאה ייז לײװ -- ,רעמיור יד רַאפ ,רעיומ רעד ףיוא םערוטש/
 טָאה םידדצ עדייּב ײּב ,רעגַאל רעייז ףיוא לַאפנָא ןַא רַאפ ןעּבָאה ארומ טזומ-
 ןוש ןעמ זיא ןעניגעּב ףֹּכיִּת ןוא ,רהעװעג רעטנוא טכַאנ יד טכַארּברעפ ןעמ
 ףמַאק םוצ טַײרג ןענַאטשעג רעדיװ

 רעד ךיז לָאז סע רעװ ,רעּבירעד טגירקעג ךיז ןעמ טָאה ןעדיא יד יב
 ,רערהיפנָא יד ןעלעפעג ןערעװ וצ ידכּב ,הנּכס ןיא ןעלעטשניֵא רעטשרע
 ענייז ןענייז םהיא סָאװ ,ןע'נועמש טכַאעג ןעמ טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ רָאנ
 להעפעּב ןייז ףיוא טלָאװ רעכילטיא זַא ,ןָאטעגוצ ױזַא ןעועג ענעּבעגרעטנוא

 ,טײז רעדנַא רעד ןופ .טױט ַא טכַאמעגנָא ןײלַא ךיז קשח ועטסערג ןטימ- |
 .געטש טייהנהייוועג יד ץוח ,טייקגיטומ וצ ןעּבירטעגרעטנוא רעמיור יח טָאה
 רעכילרעהפיואנוא רעד ,טגזעב ןערעװ טינ לָאמ ןיק ןוא ןעגיז וצ גיד
 רעד ןופ טייקסיורג יד ןוא רהעוועג טימ גנוּביא עגידנעטש יד ,טסניד-רעטילימ-
 .עג ןוא םוטעמוא ןעװעג זיא סָאװ ,אפוג סוטיט ץלַא ןופ רהעמ רָאנ ,הכולמ
 .רעּבױא ם'נופ ןעגיוא יד ןיא טוָאלעגּבָא ןייז וצ .טייז ייּב ןעמעלַא ןענַאטש
 ;הּפרחַא ןעװעג זיא ,טפמעקעגטימ גידנעטש טָאה סָאװ ,רערהיפסגירק ןעטש
 סלַא טנעהָאנ ןעװעג רע זיא םעד רַאפ ,גיטומ טפמעקעג טָאה סע רעװ רָאג
 ,גנונױלעּב ַא ןעסייהעג טָאה סָאד ןיוש ןוא ,וענױלעּב סלַא ךיוא ןוא תודע
 יד ןעװעג זיא סָאד .טַאדלָאס ּרעגיטומ ַא סלַא רסיק םעד טסואוועּב ןייז וצ
 ףמַאק ןיא סלָאמטפָא ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה ןעטַאדלָאס ךסַא סָאװ רַאפ ,הּביס:
 | ,תוחֹּכ ערעייז טגײטשעגרעּבירַא טָאה סָאװ ,טומ ַאזַא;

 ַא לָאמ ןיא טלעטשעגסױא ךיז טָאה געט ענעֶי ןיא תעשּב ,לשמל
 עדייּב ןוא ,רעיומ רעד רַאפ גנונעדרָא-טכַאלש ןיא ןעדיא גנולײטּבָא עקרַאטש
 ינַא רעד ףױא ענייא סנעטייװרעד ןופ ןטסָאשעג טשרעוצ ןעּבַאה ןעײמרַא
 ןעהייר יד ןופ ןעטירעגסױרַא סוניגנָאל ןעמָאנ ן'טימ רעטייר ַא זיא ,רערעד:
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 ,דנייפ יד ןופ עסַאמ רעד ןעשיוװצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,רעמיור יד ןופ
 ייֵװַצ טױטעג טָאה ןוא ןעגָאי ןעשימרוטש ןייז ךרוד ייז ןעּבירטעגרעדנַאנופ .

 טָאה ,ןעגעקטנַא טזָאלעג םהיא ךיז טָאה סָאװ ,םענייא : ןעֶדיא עטסגיטומ יד ןופ
 ףיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רעדנַא םעד ןוא ,םינּפ ןיא ןָאטעג ךָאטשַא רע
 רע סָאװ ,יּפש ןטימ טיז רעד ןופ ןעכָאטשרעד רע טָאה ,ןעפיול טזָאלעג
 ףיז דניװשעג רע טָאה ךָאנרעד .דנואו סנעטשרע ם'נופ ןעגױצעגסױרַא טָאה
 ,ןעוועג זיא סָאד .קירוצ עגינייז יד וצ דנייפ ןעסַאמ .יד ןעשיװצ טרהעקעגמוא
 טסיילפעג ןעבָאה ךסַא רָאג ןוא ,הרובג ערעדנװעּבַא רָאג ,ךיז טהייטשרעפ

 .ןוטוצכָאנ םהיא ךיז

 ןעּבָאה יז סָאװ ,ןעדָאש ץפיא טקוקעג טינ ןעּבָאה ןעדיא יד רָאנ
 רָאנ טדנעװעג ןעװעג זיא ןערעלק ןוא ןעטכַארט רעצנַאג רעייז ;ןעטילעג
 יז ךיז טָאה טױט רעד .רענגעג ערעיײז ןעדָאש ןוטוצנָא ױזַא יװ ,ףיורעד
  יֹוצ ןעּבעגעגנייַא רָאנ ייז ךיז טָאה סע ּביוא ,טייקגיניילק ַא רַאפ טכודעגסיוא
 זיא ,טרהעקרעפ ,רסיק םעד .דנייפ ַא שינעּברַאדרעפ ןיא ןעפרַאװנײרַא ךיילג
 -ַאדלָאס ענייז ןופ טייקרעכיז עכילנעזרעּפ יד ןעניז ןיא ןעגעלעג ױזַא טקנוּפ

 .רעגיטכיזרָאפמוא ןעזָאלקעװַא ךיז טגעלפ רעצימע ּביוא ;ןוחצנ רעד יװ ,ןעט
 ןענעקרענָא רע טגעלפ הרובג רַאפ ,תעגושמ ןעפורנָא סָאד רע טגעלפ ,דייה
 ידבּב ,תעדה:בושי טימ ןוט סיּפע טגעלפ ןעמ תעשּב ,טלָאמעד רָאנ ץכעוט יד
 .ןעשנעמ ענייז טגָאזעגנָא רע טָאה רעּבירעד .ןעדָאש וצ ןעמוק וצ טינ ןיײלַא
 טַאלג הנּכס ןיא ךיז ןעלעטשני טינ רעּבָא ,גיטומ ןעזײװסױרַא ךיז ןעלָאז יז
 | ? .ןײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא

 ירעכילנעזרעּפ סרערהיפסגירק ןעטשרעּבױא םעד רעטנוא טָאה ןעמ 4
 ךופ םערוט ןעטסלעטימ ןעגעק קָאּבמערוטש םעד טלעטשעגקעװַא גנורהיפנָא

 / -עּבירטעגכרוד ַא רעױל ןפיוא ןעגעלעג זיא סע ואװ ;רעױמ רעגיד'נופצ רעד |
 ךענייז עגירעּביא יד .םירבח ענײז ןהעצ טימ רוטסק ןעמָאנ ןטימ דיא רענ
 ךעדיא יד ןענייז טייצ עסיװעג ַא .סועסישנעגיוּב יד רַאפ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא
 ָּזַא רָאנ ;סנעקנַאלּפ 'ד רעטניה טעשטרָאקעגניַא ןעגיל גיהור ןעּבילּבעג
 ןיא ןעּביוהעגפיוא ךיז יז ןעּבָאה ,ןרעטיצ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה םערוט רעד
 | | /  .רעטרע ענעדיישרעפ

 ףיז טעּב סָאװ רענייא יװ ,דנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה אפוג רוטסק
 ןעטעּבעג לוק ןעגידנענייװ ַא טימ טָאה ןוא רסיק םעד ןעפורעג טָאה ,םימחר
 טינ תואצמה ןייק ןופ טָאה סָאװ ,סוטיט .ןעּבָאה תונמחר םהיא ףיוא לָאז ןעמ
 .מוא הטונ ןענייז ןעדיא יד זַא ,טפָאהעג ןוא טּביױלגעג םהיא טָאה ,טרעלקעג
 ץָאּבמערוטש םעד ןעלעטשּבָא ןעזָאלעג רע טָאה ןכּב .העד רעיײז ןעטייּבוצ
 סָאװ ,ןעדיא יד ףױא רהעמ ןעסיש וצ טינ ,סרעסישנעגיוּב יד טגָאזרעפ ןוא
 רענעי .רהייגעּב ןייז ןעגָאזסױרַא ץרוטסק ןעסייהעג טָאה ןוא ,םימחר ןעטעּב
 סוטיט טָאה .ןעּבעגרעטנוא ךיז ןוא ןעמוקּבָארַא ליװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה
 רעגידנָאטשרעּפ ןייז ֹוצ בוט.לזמ םהיא טשניװ רע זַא ,טרעפטנעעג םהיא
 טַאהעג ןעטלָאװ עלַא ּבױא ,טהיירפעג רהייז ךיז טלָאװ רע זַא ןוא הטלחה
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 רער ןעקערטשובסיוא ןעװעג ןרעג טלָאמעד טלָאװ רע ;העד עגיּבלעזיד

 ןענַאטשעגוצ ןהעצ יד ןופ ףניפ ןענייז ףיורעד .םולש טימ דנַאה יז טדָאטש

 זַא ןעירשעג ןעּבָאה עגירעּביא יד רעּבָא .השקּב רעגיד'תועיבצ ס'רוטסק וצ

 ןענָאק יז ןמז לּכ ,רעמיור יד ןופ טכענק ןייק ןערעװ טינ לָאמ ןייק ןעלעוו יז

 ױזַא ךיז ןעּבָאה יײז סָאװ טײצ רעד ןיא .ןעשנעמ עיירפ יװ ,ןעצרַאטש ךָאֹנ

 טָאה םיּתניּב .טלעטשעגּבָא ןעװעג לַאפנָא רעד זיא ,ךיז ןעשיוצ טגירקעגמורַא

 הצע ןַא ןעטלַאה גיהור ץנַאג ךיז ןעלָאז יז ,ןע'נועמש ןעגָאז טזָאלעג רוטסק

 ייור םעד ןערַאנּבָא טײצ עשּביה ַא ךָאנ ליװ רע ;םיקסע עטסגיטיונ יד ןעגעוו

 ליװ רע יװ ױזַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג רע טָאה ךיילגוצ .רערהיפנָא ןעשימ

 ןעּבַאה רעּבָא יז .ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז ייז ,עגינעּפשרעדיװ יד ןעדייררעּביא

 ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,םַאצ םעד רעּביא ןעדרעווש עזיולּב ערעיז ןעּביוהעגפיוא

 יד ןעכָאטשעגכרוד ךיז ןעּבָאה ןוא ,סעּכ רַאפ ךיז רעסיוא טש'רמולּכ ןעװעג

 !עטלָאװ יז יװ ױזַא ,דרע רעד ףױא ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז ןוא ןעטליש

 קרַאטש ןענייז םהיא םורַא סָאװ יד ןוא רסיק רעד .ןעכָאטשעגכרוד ךיז ןעּבָאה

 יװ תויה ןוא ,ןעשנעמ יד ןופ טײקנעסָאלשטנא רעד רעּביא ןערָאװעג לעּפתנ

 רעּבירעד ,ןהעשעג זיא ָאד סָאװ ,יונעג ןהעז טנַאקעג טינ יײז ןעּבָאה ןעטנוא

 ךיילגוצ ןוא טומ ןעקרַאטש רעײז ןעגעװ ןופ יז טרעדנואװעב יײז ןעּבָאה

 .לומ ןעגירעיורט רעייז ןעגעװ ןופ ייז טגָאלקעּב

 ;זָאנ םייּב ליפ ַא טימ ץרוטסק ןעפָארטעג רעצימע טָאה לָאמַא טימ

 ץסוטיט ןעזיװעּב םהיא טָאה ,לייפ םעד ןעגױצעגסױרַא טָאה רענעּפָארטעג רעד

 רעד .טכערעגמוא םהיא טימ ךיז טהייגעּב ןעמ סָאװ ,טגָאלקעּב ךיז טָאה ןוא

 ,ן'פסוי ןעסייהעג טָאה ןוא ,ןעסָאשעג טָאה סָאװ ,םעד טדערעגסיוא טָאה רסיק

 יד ץרוטסק ןעּבעג ןוא ןהיגוצ לָאז רע ,םהיא ןעּבענ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 יד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה רע תמחמ ,ןהייג טלָאװעג טינ טָאה ףסוי רָאנ .דנַאה

 ,דניירפ ענייז ןעטלַאהעגּבָא ךיוא טָאה ןוא ,ןעניז ןיא סטוג טינ ןעּבָאה סרעטעּב

 ,ןיהַא ןעזָאל ךיז טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ

 וצ סַאענע ןעמָאנ ן'טימ רעפיולרעביא ןַא ןעטָאּבעגנָא ךיז טָאה ףיורעד

 יוצ םהיא ייּב לָאז ןעמ ,ןעירשעג ךָאנ טָאה רוטסק יװ תויה ןוא ,ןיהַא ןהייג !

 קשה רהעמ טימ ךָאנ רענעי זיא ,ךיז ייּב טָאה רע סָאװ ,דלעג יד ןעמענ
 רוטסק רָאנ .לעטנַאמ ןייז טלעטשעגרעטנוא טָאה ןוא םערוט םוצ ןעפָאלעגוצ
 ןסַאענע .םהיא ףיוא ןעפרָאװעגּבָארַא סע טָאה ןוא זלעפ קיטש ַא טּפַאחעג טָאה
 ,טַאדלָאס רעדנַא ןַא טעדנואוורעפ טָאה רע רָאנ ,ןעפָארטעג טינ רע טָאה רעּבָא

 ,םחיא טימ ןעמוקעג ןעװעג זיא סָאװ

 ףיז רע טָאה ,לעדניװש ןעגיזָאד םעד טרעלקעּב טָאה רסיק רעד זַא
 סָאװ טײצ רעד ןיא ,ךילדעש רָאנ גירק ןיא זיא תונמחר זַא ,טגייצרעּביא
 יַּפש ץרעּביא ןרָאצ טימ לופ .תואמר ןופ ןעדייל וצ רעגיצניװ טָאה תויױזכַא

 םַעד ןרעדײלש ןעסײהעג רע טָאה ,ןָאטעגּכָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,לעצ
 ,םערוט ןץפיוא טפַארק רערעסערג טימ ךָאנ קָאּבמערוטש
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 ייױטש יד רעטנוא ןעלקַאש ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה םערוט רעד זַא רעּבָא
 ןעדנוצעגרעטנוא םהיא םירבח ענייז ןוא רוטסק ןעּבָאה ,ןישַאמ רעד ןופ ןעס
 ' טָאה סָאװ ,גנַאג םענעטלַאהעּב ַא ןיא רעייפ ץכרוד ןעננויפשעגכרוד ןענייז ןוא
 רעמיור יד ייּב טקעװרעד רעדיוו ייז ןעּבָאה טעדכרוד .םהיא רעפנוא ןענוצעג ךיז
 שנימעג ןעּבָאה ענעי םורָאװ ;טומ ןעקרַאטש רעיו ןעגעוו גנוניימ  עכיוה ַא
 ןיא ןעפרָאװעגנירַא ךיז ןעּבָאה רענגעג ערעײז זַא ןעדיײס ,ׁשרעדנַא טינ
 רעייפ-

 ,לעטיּפאק רעטכא
 ,ןעמונעגנייא טרעװ רעיומ עטייווצ

 עטײװצ יד ןעמונעגנייַא רסיק רעד טָאה טרָא ןעגָאד םעד ףיא
 ,עטשרע יד ןעמונע;נײַא טָאה רע יװ םעדכָאנ .םורַא געט ףניפ ןיא ,רעיומ
 דנעזוט טימ ןײרַא סוטיט ייא ,ןעזָאלרעפ טַאהעג יז ועּבָאה ןעדיא יד זַא
 ,רעּפ ןייז ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגּבָא יד טימ ןוא רעטייד
 ,קרַאמ.לָאװ רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ואװ ,טרָא םענעי ןיא ,ךַאװ עכילנעז
 רעײנ רעד ןופ קרַאמ.רעדײלק רעד וא ןעדימש יד ןוֿפ ןעטַאטשרַאװ יד
 םוצ זיּב גנוטכיר רעמורק ַא ןיא ןעגיוצעג ךיז ןעּבָאה ןעסַאג יד ןוא ,טדָאטש
 | ,רעיומ

 רעיומ ןופ לייט זרעסערגַא ןעכָארּבעגנייַא טַאהעג ףּכיִּת טלָאװ רע ּביוא
 ,המחלמ רעד ןוע גהנט ן"עיול לייש.טדָאטש טענעמונעגנייֵא םעד טרעטשעצ רעדָא
 ךרוד ןערָאװעג טלעקנוטרעפ פינ ןוּוצנ ןייז ,גנוניימ ןייז טול ,טלָאװ טלָאמעד
 .טינ טעװ רע סָאװ ,םעדערוד זַא ,טּפָאהעג טָאה רע יװ תויה רָאנ .רהעוונָא ןַא
 טעװ ,ןעמענוצנָא ָאי סע חַּכֹּב טָאה רע סָאװ ,לעטימ ןעגניירטש ַאזַא ןעמעננָא
 טיב רע טָאה רעבירעד -- ןעדיא יד ןופ ןעניז םעד ןעכַאמ רעכייװ ןענָאק רע
 .עמקעװצ ןעװעג טלָאװ סָאד יװ ,טיײרּב ױזַא גנַאגנײרַא םעד ןעכַאמ טזָאלעג
 טעװ ןעמ ּבױא םורָאװ ;ןעטערטּבָא ןעזומ טעװ ןעמ ּבױא ,לֵאפ םעד ןיא גיס
 ,טפָאהעג רע טָאה ,טלָאמעד ,גנוגיטסניגעּב ערעדנוזעּבַא ןעּבעג ןעדיא יד
 וליפַא טָאה רע ,רהעמ ךָאנ .ןעלעטש טינ סעקטסַאּפ ןייק םהיא ייז ןעלעוו
 ןעטױט טיג לָאז ןעמ זַא ,טדָאטש ןיא ןירַא זיא רע יװ םעדכָאנ ,טגָאזרעפ
 טָאה ךיילגוצ .רעזייה יד ןעדניצרעטנוא רעדָא ןעדיא םענעגנַאפעג ןייא ןייק
 .ייא ףױא ףמַאק םעד רעטײװ ןערהיפ ןעלָאז ייז ,םידרומ יד טגַיילעגרָאפ רע
 םעד ;ןעדייל טינ ןעדָאש ןייק ייּברעד טעװ קלָאפ סָאד רָאנ ּביױא ,טסיופ רענעג
 .סנעגייא ןעצנַאג ןייז ןערהעקמוא םהיא טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ רע טָאה קלָאפ
 ןוא טדָאטש יד ךיז רַאפ ןעטיהוצנ יײֵא טַאהעג קשח קרַאטש טָאה רע םורָאװ
 תונעט ןָא הטונ ןעװעג עקַאט זיא קלָאּפ סָאד ןוא .שדקמה.תיּב םעד רהיא רַאפ
 טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ןעדיא יד ,טרהעקרעפ .ןעגָאלשרָאפ ענייז ןעמענוצנָא
 ןוא טײקכַאװש רַאּפ טייקכילדניירפנעשנעמ ןייז טכַארטעּב ןעּבָאה ,גירק םעד
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 סינ יא רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ םולש ןָא יז טָאּב סוטיט זַא ,טניימעג ןענָאה

 ַארשעג יז ןעּבָאה רעגריּב יד .דלַאװעגרעּביא טדָאטש יד ןעמענוצנייַא חכּב

 ,ךז ןעּבעגרעטנוא ןעגעװ ןערעלק רָאנ יז ןעלעװ רעמָאט ,טױט טימ ןעק

 ײז ןענָאה םעד ,םולש ןעגעװ ןעדייר סיּפע טבורפעג רָאנ טָאה סע רעװ ןוא

 ,רעמיור עגידנעמוקנײרַא יד ףיוא ןעלַאּפעגנָא ייז ןענייז דלַאּב ןוא .טע'גרה'רעד

 עג ןעּבָאה ערעדנַא .רעזיה יד ןופ לייט םוצ ןוא ,ןעסַאג יד ןיא לייט םוצ

 ןעּבָאה סָאװ ,רעמיױר יד ףױא ןרעיױט עטשרעּבױא יד ןופ ןעלַאפסיוא טכַאמ

 . םעדכרוד טגָאיעגנײרַא ןעּבָאה ןוא ,רעיומ טייז רענעי ףיוא ךָאנ ןענופעג ךיז

 זַא ,רעױמ ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעטכעו יד קערש ַאזַא

 קירוצ ןעפָאלטנַא ןוא סמערוט יד ןופ ןעגנורפשעגּבָארַא דניוװשעג ןענייז יז

 ןופ טלעגנירעגמורַא ןעװעג גינייוועניא ןענייז סָאװ ,רענלעז יד .רעגַאל ןיא

 ןעגעװ טעיגאדעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטיורד ןופ יד ןוא ,דנייפ טימ ןעטייז עלַא

 ןעדיא יד .יירשעג ןעסיורג ַא ןעּביױהעגפיוא ןעּבָאה ,םירבח ענעזָאלרעפ ערעייז

 טימ טפַאשטנַאקעּב רעײז תמחמ יװ תויה ןוא ,רהעמ ץלַא ןעמוקעגוצ ןענייז

 יז ןעּבָאה רעּבירעד ,דנַאהרעּבױא יד דנעטיידעּב טַאהעג יז ןעּבָאה ןעסַאג יד

 .טלַאהּבָא ןהָא קירוצ יז טּפוטשעגּבָא ןוא רענגעג ערעײז ןופ ךס ַא טעדנואוורעפ

 רעד ךרוד לײװ ,טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז רעמיור יד ןעּבָאה טיונ יּפ לע

 .ערג ןיא ןעפױלטנַא טנָאקעג טינ יז ןעּבָאה רעיומ ם'ניא גנונעפע רעלַאמש

 ןעניז סָאװ ,יד עלַא וצ זַא ,ןהעזעגסױא טעמּכ טָאה סע ןוא .ןעסַאמ ערעס

 .ףוס ַא ןעמוקעג זיא ,טדָאטש ןיא ןײרַא

 ,רעדנַאנופ רע טָאה דניוושעג .ףליה וצ יז ןעמוקעג סוטיט זיא ַאד רָאנ

 ןָאטעג ףרָאװ ַא ןײלַא ךיז טָאה ,ןעסַאג ןעקע יד ייּב סרעסישנעגיוב טלעטשעג

 א ןרוד קירוצ דנייפ יד ןעּבירטעגּבָא ןוא שינערַאּפש רעטסגרע רעד ןיא

 סָאװ ,סוניּבַאס סויצימָאד ןעטירטשעג טָאה טייז ןייז ייּב .ןעלייפ ןופ לעגָאה

 .סגירק רעגיטומ סלַא ןעזיװעגסױרַא ךיז געלשעג ןעגיזָאד םעד ןיא .ךיוא טָאה

 ןעסיש טזָאלעג סרעסישנעגױפ יד רסיק רעד טָאה רעהפיוא ןַא ןהָא .דלעה

 וצ רעטנעהעג ןעדיא יד טזָאלרעד טינ רע טָאה סעדכרוד ןוא ןעלייפ ערעייז

 .ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה ןעטַאדלָאט עלַא ןענַאװ זיּב ,ןעמוק

 םעדכָאנ ,ןערָאװעג ןעבירטעגקירוצ רעדיװ רעמיור יד ןענייז ױזַא 2

 שירעגירק יד .רעױמ עטיײװצ יד ןעמונעגנייַא טַאהעג ןיוש ןעבָאה ייז יװ

 ןעגלָאפרע ערעייז ןוא ,ןערָאװעג גידרעפָאה רעּבָא ןענייז ןעדיא עטמיטשעג

 טציא ןעלעו ,טניימעג יז ןעּבָאה ,רעמיור יד .גיטומרעּביא טכַאמעג יז ןעגָאה

 ןיז טיג ײז ןעלעװ ךיוא ןוא ,טדָאטש ןיא ןעטערטוצנײרַא ןעגעוורעד טינ ךיז

 טָאה טָאג .ףמַאקַא ןעכַאמ ךיז רעדיװ טעװ סע ּביוא ,ןעגיז וצ דנַאטש ןיא

 ןהעועג ןעּבָאה ייז טינ זַא ,לכש םעד טרעטסניפרעפ דניז ערעײז בעילוצ יז

 .ימױר ם'נופ לייט רעניילק ַא רָאנ ןעװעג ןענייז רעמיור ענעּבירטרעפ יד זַא

 עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טיונ-סרעגנוה יד טקרעמעּב ןעּבָאה ייז טינ ,לייח ןעש

 ,ייז ףיוא טקור

 .מֹוא ס'קלָאפ ם'נופ ןעגיטעז ךיז טנָאקעג ךָאנ ,תמא ,ןעּבָאה אפוג יז
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 טײל ענענזעג.טוג יד רָאנ !רענױאװניײַא יד ןופ טולּב יד ןעקנירט ןוא קילג
 'עגסיוא ןענייז ךס ַא ןוא ,טייצ רעגנַאלַא טניז קחוד ןעטילעג ןיוש ןעּבָאה
 רָאנ .ןעלטימ-סנעּבעל עטסגיטיונ יד טלהעפעג יז ןעּבָאה סע לייוװ ,ןעּברַאטש
 ירעפ ַא רָאנ ןהעזעגנייַא םידרומ יד ןעּבָאה קלָאפ ם'נופ גנוטכינרעפ רעד ןיא
 ןעּבעל וצ יואר זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז םורָאװ .אפוג ךיז רַאפ גנורעטכייל
 רָאנ ןעליװ ןוא םולש ןופ ןעסיװ טינ טשינרַאג ןעליװ סָאװ ,יד . רָאנ ןענייז
 טָאה סָאװ ,עסַאמ יד ּבױא ןוא .רעמיור יד ןעגעק ןעפמעק וצ ידּכּב ,ןעּבעל

 יװ ,טלהיפעג ךיז יז ןעּבָאה ,ןערָאװעג טגיליטרעפ זיא ,טכַארטעג שרעדנַא

 ןענייז ןפוא ַאזַא ףיא .אשמ רערעווש ַא ןופ טיירפעּב ןערָאװעג ןעטלָאװ יז

 .טדָאטש ןופ רעניױאװנייַא יד טימ ןעגנַאגעּב ךיז ייז

 ןעגעלפ ,ןעגנירדניירַא רעדיװ ןעלעװ ןעגעלפ רעמיור יד תעשּב רעּבָא -

 ןעקעדרעפ ןעגעלפ ןוא ,דנַאה רעד ןיא רהעוועג טימ ןעּבײרטּבָא קירוצ ייז יז

 טָאה געט יירד .ףוג םענעגײא רעיײז טימ רעױמ ןופ ןעלעטש ענעכָארּבעצ יד

 גָאט ןעטרעפ םעד רָאנ .דנַאטשרעדיװ רעגיקַאנטרַאה רעייז ןעטלַאהעגסיױא ױזַא

 ןעמ :יײז רַאפ קרַאטש וצ ןערָאװעג לַאפנָא רעגיטומנעדלעה סע'סוטיט זיא

 רעגידרעהירפ רעייז ףיוא ןעטָארטעגּבָא ןענייז ייז ןוא ,ןעּבירטעגקירוצ ייז טָאה

 ןעסיײהעג ףֹּכּת טָאה ןוא רעױמ יד ןעמונרעפ רעדיװ טָאה סוטיט .עיציזַאּפ

 ם'נופ סמערוט יד ןיא ,טרהעקרעפ ,ליײט ןעגיד'נופצ ןעצנאג םעד ןעסײרּבָארַא

 צג עגייז טדנעװעג ןוא ןעטַאדלָאס טלעטשעגקעװַא רע טָאה לייט ןעגיד'מורד

 .רעיױמ ןעטירד ם'נופ םערוטש ן'פייא יעלנַאד

 .לעטיּפאק רעטניינ
 .ןעבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז יז ,ן'פסוי ךרוד ןעדיא יד ןעגעװעּב וצ טכורּפ סוטיט

 .עּב יד ןעטלַאהוצניײא לעס'ּבַא ,ןעסָאלשעּב רע טָאה לייוװרעד רָאנ .1

 ןוא ,ןייז וצ בשיימ ךיז ףױא טייצ רערהיפנָא יד ןעּבעג וצ ידכּב ,גנורעגעל
 תמחמ ,עדיײר ןעזָאל רעסעּב ךיז טציא רשפא ןעלעװ ייז יצ ,ןהעז וצ ידכּב
 .נוה ן'רַאפ ארומ .סיוא רעדָא ,ןערָאװעג ןעכָארּבעגנײא זיא רעיומ עטייווצ יד
 גונעג ןעפַאשרעפ טנַאקעג טינ ךָאד ייז ןעּבָאה ןעיירעּבױר ערעייז לייוװ ,רעג
 ,טיצ ערעגנייל ַא ףיוא ןעּבעל םוצ

 תיה .טײּברַא רעגיטיונ ַא בעילוצ טצונעגסיוא סוטיט טָאה הקספה יד
 ןעטַאדלָאס יד ןעלהָאצסיוא ףרַאדעּב ןעמ ןעװ ,טייצ יד ןעמוקעגנָא זיא סע יװ
 .סיוא ןעלָאז ייז ,ןעריציפָא יד ןעלהיופעּב רע טָאה רעּבירעד ,תוריכש רעייז
 -,ןהעז ןענָאק םהיא לָאז אנוש רעד ןענַאװ ןופ ,טרֵא ןַא ףיוא לייח םעד ןעלעטש
 ןעטַאדלָאס יד ןענייז ןכּב .ןיול ןייז טַאדלָאס ןעכילטיא ןעלהָאצסױא טרָאד ןוא
 רעטייר יד ;גנונעּפָאװעּב רעלופ ןיא ןוא ןעדרעװש עזיולּב טימ טרישרַאמסױרַא
 / ףױא .דרעפ עטצופעגסיוא ערעייז רעטפלַאה ן'רַאּפ טרהיפעג םעד ץוח ןעּבָאה
 ,רעּבליז ןוא דלָאג ןופ טדָאטש םורַא טלעקנופעג סע טָאה עקערטש רעטייוו ַא



 תומחלמ עשידיא יד

 טקנוּפ ,ןעגינעגרעפ ַא ןעװעג דליּב רעד זיא רעמױר יד רַאפ יװ ױזַא ןוא

 רעױמ עטלַא עצנַאג יד .דנייפ ערעיײז טפַאשרעפ סע טָאה קערש לעיפ ױזַא

 טימ טצעזעב טכידעג ןעװעג זיא שדקמה-תיּב ם'נופ טייז.ןופצ יד ךיוא ןוא

 ,עגיריגינ טימ לופ ןעװעג ןענייז רעזייה יד ןופ רעכעד יד וליפַא ,רעיושוצ

 עג ןייז טינ לָאז סָאװ ,טדָאטש ןיא ץַאלּפ ןייא ןייק ןעוװעג טינ זיא סע ןוא

 | .ןעשנעמ ןופ ץרַאװש ןעוו

 .רעפ עמַאס יד ףױא וליּפַא ןעלַאפעגנָא טציא זיא קערש עגידיָארומ ַא

 ףיוא ןעּבילקעגפיונוצ לייח םעד ןהעזרעד ןעּבָאה ייז תעשּב ,ןעדיא עט'נשקע

 ייצעגסױא יד ןוא רהעװעג יד ןופ טיקנייש יד ךָאנ וצרעד ןוא ,טרָא ןייא

 ײב ןעּבָאה םידרומ יד זַא ,טכוד רימ .ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ גנונעדרַא עטנעכ

 טינ ןעטלָאװ ייז בוא ,גנומיטש רעייז ןעטייּבמוא טזומעג קילּבנָא ןעגיזָאד םעד

 יד ןעגעװ ןופ רעמור יד דצמ גנוגידַאנגעּבַא ךילגעממוא רַאפ ןעטלַאהעג

 יװ תויה .קלָאפ םוצ עגונּב .ןָאטעגּבָא ןעּבָאה יז סָאװ ,סנעכערברעפ עסיורג

 ףיוא טרַאװ ,המחלמ יד ןעלעטשּבָא ןעלעו ייז בוא זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז

 .מעק טלָאװעג רעסעּב ךס ַא יז ןעּבָאה רעּבירעד ,רעכערּברעפ ןופ טיוט ַא יז

 עגידלוש יד טימ םענייאניא זַא ,םימשה ןמ הרזג ַא ןעװעג סָאד זיא ךיוא .ןעפז

 - םידרומ יד טימ םענייאניא ןוא ,ןהייגרעטנוא עגידלושמוא יד ךיוא ןעלָא

 .טדָאטש עצנַאג יד

 ןעלהָאצוצסיוא ידכּצ ,ןעּבָאה טפרַאדעּב רעמיור יד ןעּבָאה געט רעיפ 2

 ץלַא ךָאנ ןענייז ןעדיא יד זַא גָאט ןעטפניפ םעד .ןענָאיגעל עלַא תוריכש

 .עצ טוָאלעג סוטיט טָאה ,םולש ןעגעװ ןעגָאלשרַָאפ טימ ןעטָארטעגסױרַא טינ

 טפרַאדעּב טָאה יז ןופ ענייא סָאװ ,ןעגנולײטּבָא ייווצ ןיא לייח ןייז ןעלייט

 ם'נופ .הבצמ ס'ננחוי ייּב ערעדנַא יד ,ַאינָאטנַא רעּביאנעגעק ןעלַאװ ןעיובסיוא

 ,טדָאטש עטשרעּבױא יד ןעמענוצנייַא טנעכערעג רע טָאה סיוא טקנופ ןעטצעל

 טַאהעג טינ טָאה רע ןמז לּכ םורָאװ ;שדקמהתיּב םעד-ַאינָאטנַא ןופ ןוא

 טדַאטש יד זַא ,רעכיז ןייז טנָאקעג טיב רע טָאה ,תושר ןייז ןיא םוטגילייה םעד

 | .ענייז זיא

 טױּבעגסױא רעטרע עדייב יד טָא ףיֹואָנ ןענָאיגעל יד ןעּבָאה ןכּב

 יד ןעּבָאה ,הבצמ רעד ןופ טײװ טינ טײּברַאעג ןענָאה סָאװ ,יד ,ןעלַאװ

 ייקגיריװש ןעכַאמ וצ טכוזעג ןעשנעמ עטנעפָאװעב טוג ס'נועמש ןוא םימֹודא

 יד ןוא ןעשנעמ ס'ננחוי -- רעּבָא ַאינָאטנַא ייּב סָאװ ענעי ,ןעלַאפסױא ךרוד ןעט

 אפ רערעכעה רעיײז תמחמ ןעדיא יד ןענייז ייּברעד ;םיאנק יד ןופ עדנַאּב

 ךיורּבעג םוצ עגונּב רָאנ טינ רענגעג ערעייז רַאפ רעסעּב ןענַאטשעג עיציז

 ךיז טײצ רעד רַאפ ןעּבָאה יז סָאװ ,םעדכרוד ךיוא רָאנ ,רהעװעג-דנַאה ןופ

 עכילגעט יד םורָאװ ;סענישַאמּפרָאװ יד טימ ךיז ןהייגעב וצ טנרעלעגסיוא

 ןוא ןענָאיּפרָאקס 300 טַאהעג ןעּבָאה ייז .רעטקישעג טכַאמעג ייז טָאה גנוּביא

 םײב טרעטשעג קרַאטש רעמױר יד יז ןעּבָאה יז טימ סָאװ ,ןעטסילַאּב 0

 .ןעלַאװ יד ןעיוּב

 טעװ טדָאטש יד .ּבױא זַא ,טסואװעג טוג טָאה סָאװ ,רעּבָא רסיק רעד
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 תומחלמ עשידיא ידי

 בורח טעװ יז ּבױא ןוא ,סניװעג ַא םהיא רַאפ ןייז סָאד טעװ ,ץנַאג ןעּביילּב
 סָאװ ,טייצ רעד ןיא טָאה -- ,םהיא רַאפ רהעװנָא ןַא ןייז סָאד טעװ ,ןערעװ
 .רעדנַא יד ןעזָאלרעפ טינ ךיוא ,גנורעגעלעּב רעד טימ ןעמונרעפ ךיז טָאה רע
 ,גנומיטש רעיײז ןעטייּבוצמוא ןעדיא יד ןעגעװעּב וצ טסייה סָאד ,עּבַאגפיוא
 רע יװ תויה ןוא ,דנַאה ןיא דנַאה ןעגנַאגעג םהיא ייּב ןענייז טַאט ןוא טַאר
 טימ רעדייא ,ןלעוּפ רהעמ סלָאמטּפָא ןעמ ןָאק דיר טימ זַא ,טסואוועג טָאה
 .עגפיוא טָאה אפוג רע יסָאװ יד אל זיא רעּבירעד ,רהעוװעג ןופ טפַארק רעד
 ענעמונעגנייא ּבלַאה ןיוש יד ןעװעטַאר ןעלָאז יז ,עטרעגעלעּב יד טרעדָאפ
 ךױא טָאה רע רָאנ ,ןעּכעגרעטנוא ךיז ןעלעװ ייז סָאװ ,םעדכרוד טדָאטש
 ;ךַארּפש-רעטומ רעיײז ףיוא יז טימ ןע'נעט'וצכרוד ךיז ידכּב ,'פסוי טקישעג
 * .ןעמענפיוא רעסעּב יז ןעלעװ ןַאמסדנַאל ַא זַא ,טפָאהעג טָאה רע

 ראו ,טרָא ןַא טכזעגסיױא טָאה ,רעױמ יד ןעגנַאגעגמורַא זיא ףסוי 3
 ןענָאק טראפ לָאז ןעמ רָאנ ,לייפ ַא טימ ןעפערט ןענָאק טינ םהיא לָאז ןעמ
 תונמחר ןעלָאז יז זַא ,ײז וצ ןע'נעט וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא ,ןערעה טוג
 טדָאטשנערָאּבעג רעד ףיוא ךיֹוא ןוא ,קלָאפ ץפיוא ,ןײלַא ךיז ףיוא ןעּבָאה
 .יטליגכיילג ץלַא סָאד וצ ןעהיצעּב טינ ךיז ןעלָאז ןוא שדקמה.תיּב םעד ןוא
 רעדנַא ןַא ןעטלַאה סָאװ ,רעמיור יד סָאװ טייצ רעד ןיא .עדמערפ רעדייא ,רעג
 .קירוצ טציא זיּב ןעּבָאה ןוא דנייפ ערעייז ןופ רעמיטגילייה יד ןעטכַא ,הנומא
 .נוא ןעסקַאװעגסױא ןענייז סָאװ ;יד ןעּבָאה ,ןופרעד דנעה ערעיז ןעטלַאהעג

 ּביוא ,לַאפ םעד ןיא ןעלעװ סָאװ ןוא רעמיטגילייה עגיזָאד יד ןופ ץוש ץ'רעט !
 טגײלעגּבָא ךיז ,םיּתּב.ילעּב עגיצנייא ערעייז ןייז ,ץנַאג ןעּביײלּב ןעלעוו יז
 | ןעכַאמ וצ בורח ייז ,ףיורעד

 ךיא'ס ןוא ,ןעלַאפעג ןיוש ןרעיומ עטסקרַאטש יד ןענייז ,ןעהעז יז יו

 ךןיילגרעפ ןיא זַא ,ןענעקײלּפָא טינ ךָאד ןָאק ןעמ סָאװ ,ענייא רָאנ ןעּבילּבעג
 ןיא סע זַא ךָאד ייז ןעסיײװ ךיוא .ךַאװש יז זיא ענעמונעגנייא ןיוש יד טימ
 יד ןוא ,רעמיור יד ןופ טכַאמ רעד ןעגעק ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז ךילגעממוא
 .יירפעּב ַא בוא .סעיינ סיּפע ייז רַאפ טינ ךָאד זיא טפַאשרעהרעּבױא עשימיור
 ןערהיפ טפרַאדעּב םהיא ייז ןעּבָאה ,גנומענרעטנוא עלופמהור ַא זיא גירק-סגנוא
 ןערָאװעג גינעטרעטנוא ןיוש , ןענייז יז זַא דלַאּביװ רעּכָא .ּבױהנָא ןופ ךיילג
 טינ ןוא טּפַאשרעה עדמערפ יד גנַאל יױזַא ןעטלַאהסיוא טנָאקעג ןעּבָאה ןוא
 ןעגנַאלרעּפ ייז זַא ,טינ סָאד טסיײה ,ךָאי םעד ךיז ןופ ןעטרַאװּבָארַא טלָאװעג
 .צנַאגרעטנוא ןע'סואימ ַא ךָאנ רָאנ ,טייהיירפ ךָאנ

 .נעטיידעּבמוא ןענעיד וצ ןופ ןעגָאזּבָא ךיז ןעמ ןָאק לַאפ ןעדעי ןיא
 רעטנוא ךיז טניפעג דרע עצנַאג יד סָאװ ,עכלעזַא טינ רעּבָא ,ןערַאה ערעד
 ןעהייטש סָאװ ,ןַאהרַאפ ךָאנ ןענייז רעדנעל ַא רַאפ סָאװ םורָאװ ,הלשממ דעייז
 טינ רהעמ ךָאד ןענייזס ?רעמיױר יד ןופ טפַאשרעהרעּביױא רעד רעטנוא טינ
 ,טינ טרעװ ןייק יײז רַאפ יז ןעּבָאה טלעק רעדָא ץיה רעייז תמחמ סָאװ ,יד
 .טלעװ יד ןהײגמורַא טזָאל סָאװ ,טָאג ןוא ,לומ רעד ייז טיילעּב םוטעמוא
 .ןעילַאטיא ןופ דצ ץפיוא טציא זיא ,רעקלעפ עגלעצנייא יד רעּביא טּפַאשרעה
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 רַאפ ךיוא ,תויח יד ייב טלעטשעגנייַא זיא סָאװ ,ץעזעג רעד טליג סנעגירעּביא
 ,רעגיז יד ןענייז ענעי ןוא ,ןרעקרַאטש םעד ןעּבעגכָאנ ןומ ןעמ :ןעשנעמ יד
 ןופ סעדייזרעטלע יד ןעּבָאה רעּבירעד .רהעוװעג עטסקרַאטש יד ןעּבָאה סָאװ
 עגונּב ךעלקינייא ערעייז ןופ רעכעה ךס ַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד
 .סגנוגידייטרעפ עגירעּביא עלַא ןוא טסיײג ןופ טייקראטש ,טּפַארק.רעּפרעק וצ
 ךיז ייּב סיװעג יז ןעטלָאװ סָאד ;רעמױר יד ןעּבעגעגרעטנוא ךיז - ,ןעלטימ
 יייז טימ ןיא טָאג זַא ,ןהעזעגנייֵא טַאהעג טינ ןעטלָאװ ייז בוא ,ט'לעופעג טינ

 .סערג רעד ?דנַאטשרעדיװ טיצ טומ ךָאנ ,עטרעגעלעּב יד ,ייז טיג סָאװ
 וליפַא ,גינייוועניא יז ןוא ,ןעמונעגנייַא ןיוש ךָאד יא טדָאטש ןופ לייט רעט 6

 ,עגַאל רערעגרע ןַא ןיא ךיז ןעניפעג ,ןרעיומ יד ףיוא ןעהייטש יז בוא
 זַא ,טינ דוס ןיק רעמיור יד רַאפ זיא םעד ץוח .ענעגנַאפעג-סגירק רעדייא
 .סָאד רָאנ יז טקירדעב טציא ּבוא ןוא ,טיונ-רעגנוה ַא טשרעה טדָאטש ןיא
 .ןעשנעמ עגיהייפסגירק יד ךיֹוא ץרטּפקעװַא ןעכיג ןיא רעּבָא יז טעװ ,קלָאּפ
 .עװ ןוא גנורעגעלעּב יד ןעלעטשבָא טציא ןעלָאז רעמיור יד וליפא בוא ןכּב
 ,דנַאה רעד ןיא דרעװש ץטימ טדָאטש ןיא ןעגנירדוצנײרַא ןערעהפיוא ןעל
 ,דגייפ ועטסגינייוועניא רערעקרַאטש ַא ןעקור ן'פיוא ןעדיא יד רעּבָא ךָאד טציז
 ןענָאק רעגנוה ןעגעק םורָאװ .העש וצ העש ןופ טסקַאװ טײקרַאטש ןייז סָאװ !

 לד ייֵז ןעניז רשפא רעדָא .דרעװש ץטימ ןעגידיטרעפ טינ ךיז ךָאד יז
 .גָאלּפ עגיזָאד יד ןפוא ַאוַא ףיוא ןעמוקוצייּב ןעהייטשרעפ סָאװ ,עגיצנייא

 יז ןעװ ,ןָאטעג טוג יז ןעטלָאװ ,טדערעג דעטייװ ףסוי טָאה ,רעּבירעד
 .רעפ ןעדָאש םעד ךָאנ ןָאק ןעמ ןמז לּכ ,ןעטיּבעגמוא גנומיטש רעייז ןעטלָאװ
 ךָאנ זיא סע ןמז לֹּכ ,גנוטער רעייז ןעגעװ טכַארטעג ןעטלָאװ ןוא ,,ןעטכיר
 ביוא ,ענעהעשעג סָאד רַאפ ךיז ןייז םקונ טינ סיוועג ןעלעװ רעמיור יד .טייצ
 סע םורָאװ ;ןעטסרעסױא םוצ זיּב ןערהיפרעד טינ תונשקע רעייז ןעלעוו יז
 .ַאש וצ ןוא רעגיז סלַא טייקגילעזטייל ןעזיווצסױרַא ,עבט רעייז ןיא טגיל
 ײז ןוא .המקנ רעיײז ןופ גנוגידירפעּב יד רעדייא ,ןעצונ רעייז רעכעה ןעצ
 סָאװ ,טדָאטש ַא ןעמעננייַא ןעלעװ ייז בױא .ןעּבָאה טינ ןעצונ ןייק ןעלעוו
 .ךָאנ טָאּב רעּבירעד .גנורעקלעפעּב ןהָא דנַאל ַא ןוא ,ןעשנעמ ןופ גידייל זיא
 ןעוװמ טעװ רע זַא רעּבָא .דָאנעג ןייז עטרעגעלעּב יד רסיק ריוד ןָא טציא
 ןעלעוו טיג ןעלעװ יײז יװ םעדכָאנ ,דלַאװעג רעּביא טדָאטש יד ןעמענניײַא
 ןוא .ןעניושרעפ טינ םענייק רע טעװ טלַאמעד ,דיײר עטוג ענייז ןערעהסיוא
 .טבארע יד ברע זיא רַאפרעד ,רעיומ עטירד יד ךיוא ןעלַאפ טעװ דלַאּב זַא
 .ָאק טיג רעיױמ עגיזָאד יד לָאז ןעמ ןעװ וליפא ןוא ,עטשרע עדייּב ןופ גנור
 רַאפ ןוא ןעדיא יד ןעגעק ןעפמעק רעגנוה רעד ךיוא ךָאד זומ ,ןעמעננייֵא ןענ
 ,רעמיור יד

 ,רעטרעװ עגיזָאד יד טדערעג יז וצ טָאה ףסוי סָאװ טייצ רעד ןיא 4
 .עג םהיא ןעּבָאה ערעדנַא ;ּבָארַא רעיומ ןופ טכַאלעגסױא םהיא ךסַא ןעּבָאה
 :טיב טָאה רע יװ תויה .םהיא ףיוא ןעסָאשעג וליפַא ןעּבָאה עכילטצ ,טלעדיז
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 .רעּביא רע .זיא ,תורבס ערָאלק עכלעזַא טימ וליפַא ןעגייצרעּביא ייז טנַאקעג

 :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא קלָאפ ןייז ןופ עטכישעג רעד וצ ןעגנַאגעג

 !סרעפלעה ע'תמא ערעײַא טסעגרעפ רהיא סָאװ ,עכילקילגמוא רהיא ,ָא,

 "הר יד ןעגעק ןעפמעק סָאד רהיא טליװ רהעװעג ןוא ןעטסיופ ערעיֵא טימ

 / סָאה !ןפוא ַאזַא ףױא ןעװעג חצנמ זיא סע ןעװ רימ ןעּבָאה ןעמעװ ? רעמ

 ןעמונעג המקנ ,ןעפַאשעּב ןעדיא יד טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טָאג גידנעטש טינ

 ,רבע ן'פיוא קירוצ קוק ַא טיג !הלוע ןַא ןָאטעג יז טָאה ןעמ תעשּב ,ייז רַאפ

 ןיא ןעזָאלרעפ ךיז טפרַאדעּב רהיא ןעמעװ ףױא ,ןהעז טלָאז רהיא ידכּב

 טנָאמרעד .טגידיילעּב טָאה רהיא ןעטעדניּברעפ ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ ןוא ףמַאק

 לעיפיװ ,ךיז טנָאמרעד ;ןרעטלע ערעיײַא ןופ ןעטייצ יד ןיא םיסנ יד ךיז

 ךימ !טדָאטש עגילייה עגיזָאד יד טכַאמעג בורח טלעמונַא ןעּבָאה סע דנייפ

 עגידרעװטשינ רַאפ םישעמ סטָאג ןעלהייצרעד זומ ךיא תעשּב ,וליפַא טליורג

 רהיא זַא ,ןהעזנייַא טלָאז רהיא ידכּב ,וצ ךיז טרעה ןעגעווטסעדנופ רָאנ ,ןרעיוא

 .טָאג ןעגעק ךיוא רָאנ ,רעמיור יד ןעגעק זיולּב טינ טפמעק

 זיא ,הערּפ ןעפורעגנָא ךױא טרעװ סָאװ ,הכנ ,םירצמ ןופ גינעק רעד

 ןוא דנַאל רעזנוא ןיא רעטיירטש דנעזיוט טימ ןעגנורדעגנײרַא טייצ ןייז ןיא

 רעזנוא ןופ תוהמא יד ןופ עטשרע יד ,הרש ןיטשריפ יד טּבױרעגקעװַא טָאה
 המקנ רע טָאה יצ !וניבא םהרבא ןַאמ רהיא ןָאטעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,קלָאפ
 טַאהעג טָאה רע םגה רָאנ - ןיינ ?רהעװעג טימ רעכערּברעפ ם'נופ ןעמונעג

 ןעגָאז וצ טַאהעג טָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,ןעטשריפ עגינעטרעטנוא 218

 ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,עטנעּפָאװעּב להָאצ רעסיורג ַא רעּביא

 רע טָאה ןכּב .ןהיטשייּב ןעװעג טינ םהיא לָאז טָאג ּבױא ,ןעזָאלרעפ רַאפ

 ,טציא טהיא טכעװשרעפ רהיא סָאװ ,טרָא םעד וצ דנעה ענייז ןעּביוהעגפיוא

 ךָאנ זיא סָאװ ,רבח-סעדנוּב םעד ןופ ףליה יד ןעטעּבעגסױא ךיז טָאה ןוא

 .דנעבָא ןעטייווצ ן'פיוא ףֹּכיּת טינ זיא ןעד יצ .ןערָאװעג טגיזעּב טינ לָאמ .ןייק

 רעד ןוא ,ןַאמ רהיא ֹוצ טרהירעבמוא ןערָאװעג טקישעגקירוצ ןיטשריפ יד

 ןעּפָאלטנַא זיא ,תומולח עזייּב ךרוד ןעקָארשעגנייא ןערָאװעג זיא סָאװ ,ירצמ

 רהיא סָאװ ,טרָא םעד ףױא טָאג וצ טנעידעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןערָאװעג

 טָאג ןופ יד ןעקנָאשעּב טָאה ןוא ,דרָאמ.רעדורּב ךרוד טקעלפעּב םהיא טָאה

 (1?רעּבליז ןוא דלָאג טימ םירבע עטּבעילעג

 ןרעטלע ערעזנוא יװ ,םעד ןעגעװ ןעדייר רעדָא ןעגייווש ךיא לָאז יצ
 400 ןופ ךשמ ןיא ןענייז יז ואװ ,םירצמ ןייק ןעבילקעגרעּבירַא ךיז ןעּבָאה

 ,ּב"י .ּפַאק ,תישארּב .ז) שמוח ןופ רופס םעד טהיײרדרעפ ןעצנַאגניא ףסוי טָאה ָאד (

 .עּב לָאז סָאװ ,לשמ ןעגירעּביא ןַא ןעמוקעב וצ ידכב ,תוישרפ יד טשימרעפ ןוא (.װ ןוא 0

 ןעּבײרש םײב רעטעּפש זיא עדער עגיזָאד יד ךיוא זַא ,תועמשמ .קנַאדעג:טּפױה ןייז ןעגיטעטש

 . ,סעדער ןעלעטשוצנײרַא טייצ רענעי ןופ רעּבײרש-סטכישעג בור םייּב גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יװ

 וצ ךיז טיהעג רע טלָאװ ,ןעדיא רַצפ טדערעג טלָאװ ףסוי בוא םורָאװ ;ןערָאװעג טכארטעגוצ

 .שמוח ןיא טהײטש סָאװ ,השעמ ַא שלַאפ ײז ןעלהייצרעד
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 ינָא רעּבָא ,םיכלמ עדמערפ ןופ טקירדרעטנוא ןוא ןערָאװעג טגינײּפעג רהָא
 סָאד ןעּבָאה ייז יװ ,דנעה יד ןיא רהעװעג טימ ןעגידייטרעפ וצ ךיז טָאטש
 יװ ,טינ סָאד סײװ רעװ ?טָאג ףיױא ןעזָאלרעפ ךיז ייז ןעּבָאה ,ןוט טנָאקעג
 ןוא תוער תויח םינימ יילרע'לּכ טימ ןערָאװעג לופ ךָאנרעד זיא םירצמ ױזַא
 דנַאל סָאד יװַא יװ ,ןעטייהקנַארק עכילגעמ עלַא טימ ןערָאװעג טפָארטשעג
 תוּכמ ןהעצ ןוא ,רעסַאװ ןייז סולינ רעד ,טיײקרעּפכורפ ןייז ןערהָאװעגנָא טָאה
 םעד תמחמ סָאװ ,רערעדנַא רעד ךָאנ עגייא םירצמ יד ףיוא ןעמוקעג ןענייז
 'יילגעּב רערעכיז ַא טימ יירפ ןערָאװעג טזָאלעגסױרַא ןרעטלע ערעזנוא ןענייז
 טרהיפעג טָאה טָאג לייוו ,רַאפרעד זיולּב הנּפס ןהָא ,גנוסיגרעפ.טולּב ןהָא ,גנוט
 ? םוטגילייה ןייז טיהעג ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד

 רעזנוא טּבױרעגעװַא ןעּבַאה תג ןוא דידשא ןופ רענױאװניײַא יד זַא ןוא
 ,םיּתשלּפ דנַאל עצנַאג סָאד טצפיזעג טינ טלָאמעד טָאה ןעד יצ ,שדקה-ןורא
 ?טּבױרעג םהיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ קלָאּפ עצנַאג סָאד ןוא ןוגד טָאגֹּבָא רעד
 ןענייז זייּפש רעייז טימ ןוא ,רעּפרעק רעייז טקעדעּב ןעּבָאה תוּכמ עגידנעליופ-
 ןעּבָאה סָאװ ,דנעה עגיּבלעזיד ןעּבָאה רעּבירעד .סױרַא יז ןופ םירעדעג יד
 ןוא ןעלּבמיצ ןוא ךעלקייּפ טימ טכַארּבעגקירוצ םהיא ,טּבױרעג ןורָא םעד
 .רעפ סע טָאה טָאג .להָאצ ַא ןהָא תונּברק ךרוד ,םוטגילייה םעד ןעװעג סיפמ
 ןעמונעג טינ ןעּבָאה יז לײװ ,ןרעטלע ערעזנוא גנוגידירפעּב עגיזָאד יד טּפַאש
 .גנודיישטנע יד טזָאלעגרעּביא םהיא ןעּבָאה ןוא דרעװש ן'רַאפ ךיז

 :עגמורַא טָאה רע תעשּכ ,רושא ןופ גינעק רעד בירחנס רשפא זיא יצ
 ינעמ ךרוד ןעלַאפעג ,ןעיזַא ץנַאג ןופ תולייח טימ טדָאטש יד טָא טלעגניר
 .סיוא רָאנ ןענייז ןוא ףמַאק ןופ טהורעג ןעּבָאה דנעה יד - ןייג !דנעה סנעש
 ןייא ןיא ןעּבָאה םיכאלמ סטָאג רָאנ .טָאג וצ הלפּתַא טימ ןעוועג טקערטשעג
 ןענַאטשעגּפיוא זיא ?רושַא- רעד זַא ןוא ,להָאצ ןהָא תנחמ יד ןעגָאלשעג טכַאנ
 ןוא םירגּפ דנעזיוט גיצעּביז ןוא ףניפ טרעדנוה ןענופעג רע טָאה ,ןעניגעּב
 סָאװ ,ןעדיא יד רַאפ ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא לייח ןייז ןופ טשער ץטימ זיא
 ,לבּב תולג רעד ךיוא ךייֵא זיא טסואװעּב .טגָאיעגכָאנ טינ וליּפַא םהיא ןעּבָאה
 ןוא םײה רעד ןופ טײװ רהָאי גיצעּביז ןעבעל טזומעג טָאה קלָאפ סָאד ואו
 ןומ .דלַאװעגדעּביא גנואיירפעּב יד ךיז ןעמענ וצ טרעלקעג טינ לָאמ ןייק טָאה
 יא ץוש ןייז רעטנוא ןוא ,ןעליװ ןעטוג ן'טימ ןעטָאּבעגנָא ייז סע טָאה שרוּכ
 ןעגניירּב טינ ןעמ ןעק ללכּב .טָאג ןופ םוטגילייה רעד ןערָאװעג טכירעגפיוא
 ץטימ ןָאטעגפױא סיּפע ןעּבָאה ןעלָאז ןרעטלע ערעזנוא ןעוו ,לַאּפ ןייא ןייק
 ןעּבָאה ייז תעשּב ,הלּפמַא טַאהעג ןעּבָאה ןעלָאז יז ןעװ רעדָא ,ןײלַא דרעװש
 .עד ;םייהרעד ןיא גיהור ןעּבילּבעג ןענייז ייז ןוא טָאג ןיא ןוחטּב טַאהעג
 רעמָאט .טפוש ןעשלעמיה ם'נופ ןיד.רזג ץטיול ןעװעג חצנמ ייז ןעּכָאה טלָאמ
 ןעגָאלשעג גידנעטש יז ןענייז ,המחלמ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא יײז ןענייז עשז
 ,טדָאטש עגיזָאד יד טרעגעלעּב טָאה לבּב ןופ גינעק רעד זַא ,לשמל .ןערָאװעג
 .עגנײרַא ךיז ,הארתה ס'איבנה הימרי ןעגעק ,טָאה והיקדצ גינעק רעזנוא ןוא
 עג ןיא ןעלַאפעגנײרַא אפוג היקדצ זיא.טלָאמעד ,טכַאלש ַא ןיא םהיא טימ ןעזָאל
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 תומחלמ עשידיא יד

 ײתיּב ןופ ןֹוא טדָאטש רעד ןופ ןּברוח םעד ןהעזעג טָאה ןוא טפַאשנעגנַאפ

 רענעי ןעװעג זיא קידצ רהעמ לעיפיװ ףיוא ,ןעגעווטסעדנופ ןוא ,שדקמה

 יא אפוג ךייֵא רַאפ רעסעּב לעיפיװ ןוא ,רערהיפנָא ערעיײֵא רעדייא ,גינעק

 טלָאװעג ןעּבָאה קלָאפ סָאד טינ ןוא גינעק רעד טינ םורָאװ !קלָאפ ןייז ןעועג

 טָאג טָאה דניז רעייז רעּביא זַא ,טגָאזעגנָא יז טָאה רענעי תעשּב ן'הימרי ןעטיוט

 .!טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא טינ ןעלעוו יז ּביוא ןוא ,ןח'מוא ןַא ייז ףיוא ןעפרָאװעג

 -- רהיא ,טרהעקרעפ .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא טּפעלשעגקעװַא ןערעװ יז ןעלעוו

 טינ רָאג ךיא ליװ ,גינייװעניא ּבָא טוט רהיא סָאװ ,סנעכערּברעפ יד ןעגעוו

 ,ךימ טלעדיז -- ןרעדליש וצ יז ידכּב ,רעטרעװ רימ ןעלהעפ סע לייוו ,ןעדייר

 סָאװ ,רעּבירעד סעּכ ןיא טייז ןוא ,הצע עטוגַא ןעּבעג ךייַא ליו ךיא סָאװ

 .ןםעד ןעגעװ ןערעה טינ וליפַא טליװ ןוא ,דניז ערעייֵא ןָא ךייַא ןָאמרעד ךיא

 ,גָאט רַאפ גָאט ּבֶא טוט רהיא סָאװ

 ןָאטעגּבָא טָאה סָאװ ,סענַאפיּפע סוכויטנַא תעשּב !רעטײװ רעּבָא טציא

 ןעּבָאה ,טדָאטש יד טקירדעּב טָאה ,טײהטָאג רעד ןעגעק דניז רועיש ַא ןהָא

 .סָאװ ןוא ,ךנעה יד ןיא רהעועג טימ לַאטסױא ןַא טכַאמעג ןרעטלע ערעזנוא

 .,ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא טכַאלש רעד ןיא ןענייז אפוג יז ? ןהעשעג זיא

 זיא םוטגיליה רעד ןוא ,דנייפ יד ןופ טּביױרעגסױא ןערַאװעג זיא םילשורי

 | / יםישדח סקעז טימ רהָאי ירד ןופ ךשמ ַא ףיוא טסיוװרעפ ןענַאטשעג

 =צוצ ידכּב ?ןעלעיּפשייּב רהעמ ךָאנ גיטיונ ןענייז סָאװ ּבעילוצ- רָאנ

 .חמחלמ ןיא סױרַא ןענייז ייז זַא ,גידלוש זיא רע -- ,העמיור יד וצ ןעמוק

 .ןופ טײקגידניז יד ןעװעג טינ סָאד זיא ןעד יצ !דנַאל ןעגיזָאד םעד ןעגעק

 י'ר/פ רעד רַאפ הּביס עטשרע יד ןעװעג זיא סָאװ ןוא ?רענױאװנייא ענייז

 ןעשיװצ גירקרעגריּב רעד ןעװעג טינ סע זיא ןעד-יצ ?הדוהי ןופ גנופַאלקש

 .יהאנש יד ןוא סונקרוה ןוא לוּבוּתסירַא ןופ תעגושמ יד תעשּב ,ןרעטלע ערעזנוא

 .ןוא ,םילשורי ןייק ן'סויּפמוּפ טרהיפעג טָאה ,ייז ןעשיווצ טשרעהעג טָאה סָאװ

 רהעמ זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד רעמיור יד רַאּפ טכַאמעג גינעטרעטנוא טָאה טָאג

 'ןעּבָאה םישדח יירד ןופ גנורעגעלעּבַא ךָאנ ?יירפ ןייז וצ ןעװעג יואר טינ

 ,קרַאטש ױזַא טגידניזעג טַאהעג טינ ןעּבָאה ייז םגה ,ןעּבעגעגרעטנוא  ךיז יז

 .ךסַא טַאהעג יי ןעּבָאה ךיוא ;םוטגילייה ןעגעק ןוא ץעזעג ןעגעק ,רהיא יו

 | ,גירק םעד ןערהיפ וצ ידכּב ,ןעלטימ ערעסערג

 ..גַא ןהוז ס'לוּבוּתסירַא ןופ ףוס רעד טסואועּב טוג זנוא זיא רעטייוו

 .לָאמַא רעדיװ רעטשרעּבױא רעד טָאה גנוריגער ןייז רעטנוא סָאװ .,ץסונגיט

 טָאה סודרוה ןהוז ס'רטּפיטנַא .גנוטכענק טימ קלָאפ עגידניז סָאד טפָארטשעג

 טָאה סָאװ ,לייח ןעשימיור םעד טכַארּבעג טָאה סויסָאט ,ן'סויסָאס  טרהיטעג

 ריִּב ,םישדח סקעז ןופ ךשמַא ןיא יז טרעגעלעּב ןוא םילשורי טלעגנירעגמורַא

 .ערעיײז רַאפ ףָארטש סלַא ןערָאװעג טגיזעּב ןענייז רעניױאװנייַא ערהיא ןענַאװ

 | ףןערָאװעג טּבױרעגסױא זיא טדָאטש יד ןוא ,דניז

 ןעזָאלרעּפ ךיז טנָאקעג טינ לָאמ ןייק קלָאּפ סָאד טָאה ,טהעז רהיא יװ

-- 130 -- 



 תומחלמ עשידיא יִד

 ןעָאלעגנײרַא ָאי ךיז סע טָאה רעּבָא רעמַאט ;רהעװעג ןופ .טּפַארק רעד ףיוא
 ,עגינעי יד ןעלָאז ןכּב .טפַאלקשרעּפ ןערעװ טזומעג סע טָאה ,המחלמַא ןיא
 גנודיישטנע יד ןעזָאלרעּביא ,טדָאטש עגילייה יד טציא טצעזעּב ןעטלַאה סָאװ
 ןעדנעוװוצנָא ןופ ןעגָאזּבָא ןעצנַאגניא ךיז ייז ןעלָאז ןוא ,רַאה םעד טָאג
 .לעמיה ןיא טפוש ייּב דָאנעג ןעטעּב טינ רהעמ ןוא ,טּפַארק עכילשנעמ

 יד הכרּב ןייז טגָאזעגוצ טָאה קקוחמ רעד סָאװ ,תווצמ ערעסָאװ רעּבָא
 .רעפ רעדָא !טליפרעסיוא רהיא טָאה ,ןײז םייקמ ייז ןעלעװ סָאװ ,עגינעי
 ,תוריבע ןַא רַאפ ןָאטעגּבָא טינ רהיא טָאה סָאװ ,ןעגערפ ןומ ךיא ,טרהעק
 .ז רהיא טייז לעיפיװ טימ ?הללקַא טגײלעגפױרַא רַאפרעד טָאה רע סָאװ
 רעדייא ,ןעלַאפעג רעכיג ךָאד ןענייז סָאװ ,ןרעטלע עֶרעייַא רעדייא ,רעגיד
 ךייא ךַאנ ךָאד ןענייז ,תונז ןוא תואמר ,הבנג יװ ,םיאטח ענעטלַאהעּב !רהיא
 רענייא ןעגייטשוצרעּבירַא ךיז רהיא טסיילפ ןעדרָאמ ןוא ןעּבױר ןיא ;גיצניוו וצ
 רעהַא זיּב סָאװ ,תֹועׁשֹר ןופ ןעגעװ עיינ ךיז טכַאמ רהיא ןוא ןרעדנַא םעד
 ַא ןערָאװעג זיא שדקמה:תיּב רעד .ןעגנַאגעג יײז ףיױא טינ רענייק ךָאנ זיא
 רענײאװניײַא עגיטרָא יד ןופ דנעה יד ןוא ,זייּב סָאד לֵַא רַאפ שינעטלעהעּב
 רעמיור יד וליפַא סָאװ ,טרָא ןעטגילייהעג טָאג ןופ םעד ןעװעג אמטמ ןעּבָאה
 ןעצעזעג ערעזנוא ןעּבָאה ייז זַא ױזַא ,סנעטייװרעד ןֹופ דובּכ ּבָא םהיא ןעּביג
 גידנעקוק טינ ןוא .םיגהנמ ענעגייא ערעייז ךס ַא ןופ טזָאזעגּבָא ךיז ּבעיל.וצ

 רהיא ןעמעװ ןעגעק ,םעד ןופ ףליה ףױא ךָאנ רהיא טרַאװ ,ץלַא סָאד ףיוא |
 ?טגידניזעג ױזַא טָאה

 ףהיא ןוא סרעטעּב עמורפ טייז רהיא זַא ,וליפַא ןייז רעשמ רימָאל רָאנ
 רעזנוא טלעמונַא יװ ױזַא טקנוּפ ,ףליה עכילטעג יד דנעה ענייר טימ טעּב
 טָאה טָאג ןוא ,רושא ןעגעק ףליה ךיז רַאפ ןעטעּבעג טָאה רע תעשב ,גינעק
 .רעפ ןעד ןעמ ןָאק יצ רעּכָא -- לייח ןעסיורג םענעי טגיליטױעפ טכַאנ ןייא ןיא
 ףהיא זַא יֹוזַא ,רושא ןופ םישעמ יד טימ רעמיור יד ןופ םישעמ יד ןעכיילג
 .עגסיוא טיג היקזח טָאה ןעד.יצ !ףליה ַאזַא ףיוא טקנוּפ ןעמָאה ןענָאק טלָאז
 ?ןענישרעפ טױָאטש יד ןעלָאז ייז זַא ,דלעג טימ םירושא יד ןופ ךיז טּפיוק
 טרָאפ ןענייז ןוא העובש רעייז ףיוא ןעװעג רבֹוע טינ ייז ןעּבָאה ןעד יצ ןוא
 רהעמ ןערעדָאפ רעמיור יד ?שדקמה.תיּב םטד ןענערּברעפ וצ ידכּב ,ןעמוקעג
 :עג גידנעטש ןעּבָאה ןרעטלע ערעזנוא סָאװ ,ןעלהָאצּבָא עכילנהייוועג יד טינ
 ,גנורעדַאפ עגיזַאד יד ןערהיפכרוד ןעלעװ ייז בוא .ןרעטלע ערעייז טלהָאצ
 .ײה םעד ןערהירנָא טינ ןוא טדָאטש יד ןערעטשעצ טינ יז ןעלעװ טלָאמעד
 ,סעילימַאפ ערעזנוא ,עגירעּביא ץלַא יירפ זנוא ןעכַאמ ייז ,טרהעקרעפ ,םֹוטגיל
 .ןעצעזעג עגילייה יד ןעצישעּב ןוא סטוג.ןוא-ּבָאה רעזנוא

 :סױרַא ךיז טעװ טָאג ֹזַא ,ןעטכיר ךיז ןעמ ןָאק תעגושמ יפ-לע רָאנ
 .יװ.ייס .עטכערעגמוא וצ עגונּב יװ ,ֹזַא טקנוּפ עטכערעג וצ עגונּב ןעזייוו
 -רעפ רע טָאה םירושא יד .גיטיונ זיא סע תעשּב ,ןעפלעה ךיג רע ןָאק ייס
 ,םילשורי רַאפ טרעגעלעג ןעּבַאה ייז סָאװ ,טכַאנ רעטשרע רעד ןיא טגיליט
 יטייהיירפ וצ יֹואר זיא רוד רעזנוא זַא ,ןעטלַאה טעװ רע ּביוא זיא רעּבירעד
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 תומחלמ עשידיא יד

 סע יװ ,אמּתסמ רע טלָאװ טלָאמעד ,ףָארטש ַא טרעװ ןענייז רעמיור יד ןוא
 ,רעמיור יד ףיוא ןעלַאפעגנָא טרָא ן'פיוא ,םירצמ יד טימ טלעמונַא ןהעשעג זיא
 תעשּב רעטעּפש ,קלָאפ ץפיוא דנַאה ןייז טגײלעגפױרַא טָאה סויּפמוּפ תעשּב
 טצעלוצ ןוא ,לילג טכַאמעג בורח טָאה סוניסּטסא תעשּב ,ןעמוקעג זיא סויסָאס
 .טדָאטש םוצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה סוטיט תעשּב ,געט עגיטציא יד ןיא
 .עג ןעגָאלשעג טינ ןענייז סָאװ יד אל סוװיסָאס ןוא סונגַאמ (סויּפמוּפ) רָאנ
 ןוא ,טדָאטש יד ןעמונעגנייא ןוא ןעװעג חצנמ ךָאנ ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןערָאװ
 רַאפ דוסי םעד טנײלעגקעװַא זנוא ןעגעק טחרמ רעד ןיא טָאה סוניסּפסַא
 .תהלשממ רעגיטציא ןייז

 ןוא חלש לַאװק רעד זיא ,ךָאד רהיא טסיײװ ,ןעמוזעג זיא רע רעדייא
 .עג טָאה ןעמ זַא יװַא ,ןערָאװעג טנעקירטעגסוא טדָאטש ן'צוח ןעלַאװק עלַא
 ןעלַאװק עגיזָאד יד ןעסילפ רעּבָא טציא ,סָאמ ןפיוא רעסַאװ ןעפיוק טזומ
 וצ ןעּביג יז סָאװ יד אל זַא ,סָאמ רעכיײר ַאזַא ןיא םיאנוש ערעייא תבוטל
 ןַאהרַאפ ךָאנ זיא'ס רָאנ ,תומהּב ערעייז רַאפ ןוא רעמיור יד רַאפ ןעקנירט
 תפומ ןעגיזָאד םעד רהיא טסיײװ ,סנעגירעּביא .רענעטרעג יד רַאפ רעסַאװ גונעג
 יד תעשּב ,טײצ רענעי ןיא זיא סָאד ,גנורעּבַארע רעגידרעהירפ ַא ןופ ךָאנ
 םעד טנערּברעפ ןוא טדָאטש יד ןעמונעגנייַא ןעּבָאה םילבּב עטנַאמרעד ןעּבױא
 ,עּב טינ ןעּבָאה םילשויי ןופ רענױאװניײַא עגיטלָאמעד יד םגה ,שדקמה-תיּב
 ,רהיא יװ ,דניז עכלעזַא ןעגנַאג

 ןוא םישדק.ישדק ם'נופ קעװַא זיא טָאג זַא ,ןעמעננָא ךיא זומ רעּבירעד
 וליפַא ןעװ .טפמעק רהיא ןעמעװ ןעגעק ,יד ןופ דצ ץפיוא טציא טהייטש
 ךיז ןערהעקּבָא ןוא ּבוטש רעגידניז ַא ןופ ןעפױלטנַא זומ שנעמ רעכילרהע ןַא
 טעװ טָאג זַא ןעד רהיא טּבױלג זיא ,רענױאװנײא ערהיא ןופ לעקע טימ
 טהעז סָאװ ,רע ,ןעּבעל ןעגידניז רעייַא ןיא ךייא וצ טנעהָאנ ןעּבילּב ךָאנ
 ?טנעגיושרעפ סָאד טרעה ןוא ,ענעגרָאּברעפ סָאד וליּפַא ,ץלַא

 !ןעגייושרעפ וצ ןוא ןעטלַאהעּב וצ ךייַא ייּב ךָאנ ןעמ טכוז סָאװ ןוא
 רהיא !דנייפ יד ןופ וליפַא ןרעיױא יד וצ ןעמוקעג גנידצלַא ןיוש ךָאד זיא'ס
 טסילפ ךייא ןופ רעכילטיא ,ץעזעג םעד ןייז רבוע רעייַא טימ ךיז טמהירעּב
 ערעיײא טימ ןעפָא םורַא ךיז טגָארט רהיא ןוא ,רעטסגרע רעד ןייז וצ ךיז
 ,םיבוט םישעמ ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,הלבנ.ישעמ

 זיא טָאג םורָאװ ןהײגפױרַא םהיא ףיוא רָאנ טליװ רהיא בוא ,גנוטער וצ געװ ַא ןעפָא ךָאנ ךייא רַאפ ןיא ,ץלַא סָאד ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ
 .הבושּת ןעוט ןוא הדותמ ךיז ןענייז סָאװ ,עגינעי יד ןייז וצ לחֹומ ןרעג
 .ָאבעג רעזנוא ףיוא תונמחר טָאה ,רהעװעג רעיא קעװַא טפרַאװ ! םינשקע
 רַאפ סָאװ ,טהעז ןוא םוא ךיז טקוק ,בורח ּבלַאה ןיוש זיא סָאװ ,טדָאטשנער
 לעיפיװ ןופ תונתמ יד ,שדקמה-תיּב רַאפ סָאװ ,טדָאטש ַא רַאפ סָאװ ,טכַארּפ ַא
 ןעדניצרעטנוא טלָאװעג ץלַא סָאד טלָאװ רעװ !ץרטּפ טליװ רהיא רעקלעפ
 רעדייא ,רהעמ טנעידרעפ סָאװ ? ןעדניוושרעפ ןעכַאמ טלָאװעג סע טלָאװ רעוו
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 טָאה רהיא סָאװ ,םינשקע רהיא ,גנוטכינרעפ ןופ טיהרעפ ןערעװ וצ ,ץלַא סָאד
 | !? רענייטש רעדייא ,להיפעג רעגיצניוו

 תונמהר שטָאכ טָאה ָאט ,ןהיטשרעפ טינ סָאד טנַאק רהיא ּבױא ןוא
 ןייז ,רעדניק ענייז ןעלעטשרָאּפ רעכילטיא ךיז לָאז ,ןעדניזעגזיוה ערעייַא ףיוא
 רעדָא רעגנוה רעד ןעגיליטרעפ ייז טעװ ןעכיג ןיא סָאװ ,ןרעטלע ענייז ,ּבייוו
 טינַא ,ּבײװ ַא ,רעטומ ַא הנּכס ןיא ןענייז רימ ייּב זַא ,טוג סייװ ךיא ! דרעװש
 :ןעטײצ עטלַא ןופ טמהירעּב זיא סָאװ ,החּפשמ ַא ,עילימַאפ ענעהעזעגנָאנוא
 ןמוא םושֹּב ?הצע ַאזַא ךייֵא ךיא ּביג ןעגעװטרעייז ןופ זַא ,רהיא טניימ רשפא
 .27 רעיא רַאּפ טלהָאצעג סלַא טולּב ענעגייא ןיימ וצ טמענ ,ייז טוט ! טינ
 ץלעוּפ ןענָאק לָאז ךיא ּבױא ,ןעּברַאטש וצ טיירג ןיּב ךיא ךיוא םורָאװ ; גנוט
 *ןערעװ רעסעּב טלָאז רהיא זַא ,טיױט ןיימ ךרוד

 .לעטיּפאק רעטנהעצ
 ענַאל עכילקערש יד -- .רעמױר יד וצ ןהײגרעּבירַא ןעבורּפ קלָאפ ןופ ךס ַא |

 .טיונסרעגנוה רעד תמהמ ענעבילּכעג יד ןופ

 יז טָאה ףסוי סָאװ ,עדער רעגיזָאד רעד ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ
 .עג טינ טרָאפ םידרומ יד ןעּבָאה ,ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ טגָאזעגסױרַא

 ,ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלעו ייז ּביוא זַא ,ךיז ןעגייצרעּביא ןוא ןעגיוּב ךיז טזָאל
 ךיז טָאה קלָאפ ןעשיװצ ,טרהעקרעפ .ןהעשעג טינ זייּב ןייק ייז טימ טעװ
 טפיוקרעפ ןעּבָאה עכילטע .ךיז ןעבעגרעטנוא ן'רַאפ גנוגעוועּב ַא ןעּביױהעגפױא
 .ולשעגנייַא ןעּבָאה ,םיצפח ערעייט ערעייז ערעדנַא ,לוזה ליזּב סנעגייא דעייז
 יד ידכּב ,רַאפרעד טזיײלעגסױא ןענָאה ייז סָאװ ,תועּבטמ ענעדלָאג יד ןעג

 יד וצ ןעפָאלעגרעּבירַא ןענייז ןוא ,ןעניפעג ןענָאק טינ ייז ןעלָאז רעּביױר
 ןעװעג יז ןענייז ,ייז ןופ סױרַא רעדיװ זיא דלעג יד זַא ,ךָאנרעד .רעמיור
 טוָאלעג טָאה סוטיט םורָאװ .ןע'תוכרטצה עטסגידנעװטיונ יד טימ טגרָאזרעּפ
 .טלָאװעג ןעּבָאה ייז ןיהואװ ,ןהעג ייז ןופ לייט ןעטסערג םעד

 םֹוצ ןהײגוצרעּבירַא ,קשח רעד ןערָאװעג רעסערג ךָאנ זיא םעדכרוד
 ,טדָאטש ןיא עגַאל רעטכעלש רעד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא זיא ןעמ לייוװ ,אנוש
 ס'ננחוי רעּבָא .רעמיור יד ייּב ײרעּפַאלקש ןיא ןעלַאפעגנײרַא טינ ייּברעד ןוא
 :טנַא ןעדיא יד ןעזָאלרעד וצ טינ ךיז טהימעג ןעּבָאה ןעשנעמ ס'נועמש ןוא
 טלעטשעגנעגעקטנַא ךיז ןעּבָאה ייז רעדיא ,רהעמ ךָאנ טדָאטש ןופ ןעפיול
 ןליפַא ןעלַאפעג רָאנ זיאס ןעמעװ ףיוא .רעמיור יד דצמ ןעלַאפנָא יד ןעגעק
 ןערָאװעג טיױטעג תונעט ןהָא זיא רעד ,דשח ַא ןופ ןעטָאש ַא

 .עג ױזַא טקנוּפ ןעװעג טדָאטש ןיא ןעּביײלּב ֹוצ זיא עכייר יד רַאפ
 .טנַא ןעליװ ייז זַא ,דיירסיוא ץ'רעטנוא םורָאװ ;ןעפיולטנַא וצ יװ ,ךילרהעפ
 .ךייר ןעװעג ןענייז ייז לייװ ,רַאפרעד טכַארּבעגמוא ךס ַא ןעמ טָאה ,ןעפיול

 .עג זיא רעסערג ץלַא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה רעגנוה רֶעד רהעמ סָאװ
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 וצ גָאט ןיפ ןענייז ןעגָאלּפ עדייּב ןוא ,םידרומ יד ןופ טייקדליװ יד ןערָאװ
 טנַאקעג טינ ץיגרע ןיא ןעמ טָאה ךילטנעפע .רעכילקערש ןערָאװעג גָאט
 יד ןיא ןעגנורדעגנײרַא םידרומ יד ןענייז רעּבירעד .האובּת ןייק ןהעז רהעמ
 טגעלפ ,ןעניפעג סיפע טגעלפ ןעמ ּביוא .טכװעג טרָאד ןעּבָאה ןוא רעזייה
 .ָאה ייז זַא ,טנעקײלעגּבָא ןעּבָאה ייז סָאװרַאפ ,רענױאװנייַא יד ןעגינייּפ ןעמ
 ןעגיניײּפ יז ןעמ טגעלפ ,ןעניפעג טינ טשינרַאג טגעלפ ןעמ זַא רעּבָא ,ןעּב
 .על ןַאהרַאפ ןעניז סע יצ .ןעטלַאהעּב האובּת יד ןעּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד
 .עג זיא סע יזַא יװ ,ןופרעד ןעגנורדעג ןעמ טָאה ,טינ רעדָא ןעלטימ-סנעּב
 ךָאנ טָאה סע רעװ .עכילקילגמוא יד ןופ דנַאטשוצ רעכילרעּפרעק רעד ןעוו
 ךָאנ טָאה רע זַא ,ןעטלַאהעג ןעמ טָאה םעד ןעגעװ ,ןעסעגעגנָא ןהעזעגסיוא
 ןהייג גיהור טזָאלעג ןעמ טָאה ,טרהעקרעפ ,עטרעגנוהעגסיוא יד .גונעג זייּפש
 ינעפ עכלעזַא ןעטיוט וצ גירעּביא רַאפ ןעטלַאהעג טָאה ןעמ לייװ ,געװ רעיי
 .רעגנוה ןופ ןעבױַאטש ןעכיג ןיא ייס.יוװ.ייס ןעלעװ סָאװ ,ןעש

 ןעּבעגעגקעװַא דיײהרענעטלַאהעּב ןעּבָאה רעגריּב ערעכייר יד ןופ ךסַא
 רַאפ -- עמירָא יד ,ןעצײװ סָאמ עגיצנייא ןייא רַאפ ןעגעמרעפ ןעצנַאג רעייז
 עטסנעטלַאהעּב יד ןיא ןעסילשנייַא ךיז ייז ןעגעלפ ךָאנרעד .ןעטשרעג סָאמ ַא

 ןעסעפיוא יז ןעגעלפ רעגנוה סיֹורג תמחמ ןוא רעזייה ערעייז ןופ עלעקניוו
 ןוא טױנ יד יװ ױזַא ,סע ןעקַאּבסױא רעדָא ,דיײהרענעלַאמעגמוא האובּת יד
 "עג טינ ץיגרע ןיא ןעמ טָאה שיט ןייק .טזָאלרעד סע יז ןעּבָאה דחּפ רעד
 רעייפ ןופ דייהרעהיור ךָאנ ןעפעלשסױרַא ןײּפש יד טגעלפ ןעמ רָאנ ,טקעד
 ,טייקגיריגעּב טימ סע ןעגנילשנייַא ןוא

 ןענייוװעּב וצ ןוא ,זײּפש יד ףיוא ןעקוק וצ תונמחרַא ןעוועג זיא'ס 3
 רעלופ ַא ןיא גנידצלַא טַאהעג ןעּבָאה ערעקרַאטש יד :דליּב רעד ןעװעג זיא
 עלַא רבוג זיא רעגנוה רעד .גָאלק יד רָאנ טַאהעג ןעּבָאה ערעכַאװש יד ,סָאמ
 ;תונמהר יװ ,םוקלופ יזַא טינ רע טיוט להיפעג ןייא ןייק רָאנ ,ןעלהיפעג
 ןיטולחל ןעמ טקוק ףירעד ,ךילנהייװעג ךָאנ טקוק ןעמ סָאװ ףיוא םורָאװ
 רעדניק יד ,ןעליּבסנַאמ יד ייּב רעּבײװ יד ןעּבָאה ןכּב .רעגנוה ןתעשּב טינ
 .ציּפ ערעיײז ייּב סרעטומ ,עטסכילקערש סָאד זיא סָאד ןוא ,סרעטָאּפ יד ייּב
 יד סָאװ טײצ רעד ןיא ;ןעזײיּפש יד ליומ ןופ ןעסירעגסױרַא רעדניק ךעל
 סרעטומ יד ןעּבָאה ,סמערָא ערעייז ןיא טכַאמשעג ןעּבָאה רעדניק עטּבעילעג
 ,ךלימ ןעּפָארט ןעטצעל םעד ייז ייּב ןעמענוצּבָא ןופ ןעטלַאהעגּבָא טינ ךיִז

 ןעּבָאה רעגנוה םעד ןעליטש וצ ןפוא ןעגיזָאד םעד ייּב וליפַא רעּבָא
 .עג םוטעמוא ןעּבָאה סָאװ ,םידרומ יד רַאפ ןעטלַאהעּב טנָאקעג טינ ךיז ייז
 ןעּבָאה ייז תעשּב .עטצעל סָאד וליפַא יז ייּב ןעּבױרוצקעװַא ידכּב ,טרעטשינ
 .ןיא יד זַא ,ןמיס ַא ייז רַאפ ןעװעג סָאד ןיא ,זיוה ענעסָאלשרעּפ ַא ןהעזעג
 ןעריט יד ןעכערּבניַא ףֹּכיּת יז ןעגעלפ טלָאמעד .סיּפע ןעסע רעניואוו
 . עטלַא .סױרַא לױמ ןופ טעמּכ סנעסע יד ייז ייּב ןעסײרסױרַא ןוא ןעלַאפגײרַא
 טָאה ,ןהייצ יד טימ טסעפ ןעטלַאהעג טױרּב לעקיטש רעייז ןעּבָאה סָאװ ,טייל
 .ָאה יז ןעװ ,רָאה יד ייּב ןעּפעלשקעװַא ןעמ טגעלפ רעּבײװ ,ןעגָאלשעג ןעמ
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 ,ד:ַאה ןיא טַאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעטלַאהעּברעפ וצ סָאװ סיּפע טכַארטעג ןעצ:
 .טלַא ףױא טינ ןוא ננוי ףױא טינ תונמחר ןייק טַאהעג טינ טָאה ןעמי
 ,סנעסיּב ערעיײז טסעפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,רעדניק עניילק רָאג וליפַא
 בײַא טגעלפ רעצימע ּבױא .דרע'רד ןָא טרעדיײלשעג ןוא טּפַאחעג ןעמ טָאה
 .עד ,ןעמענּבָא םהיא ייּב טנַאקעג ןעּבָאה רעּבױר יד רעדייא ,סיּפע ןעגנילש
 יװ ױזַא טקנוּפ ,רעגיד'תוירזכַא ךָאנ םהיא טימ ךיז ןהייגעּב ייז ןעגעלפ טלָאמ-
 יד טכארטעגסיוא ןעּבָאה ייז .הלוע ןַא סיּפע ןָאטעגּבָא טַאהעג יײז טלָאװ רע
 םירוסי  עגיטפַאהרעדיױש .ןעלטימ.זיּפש ןעכוזוצסיוא ידכּב ,םייונע עטסגיד'ארומ-
 סע ואו ,ןעגָאזסױא ןעלַאז ייז ידכּב רָאנ ,ןעגָארטרעּבירַא ךס ַא טזומעג ןעּבָאה;
 אפוג רעגינייּפ יד .להעמ ענעטלַאהעּב רעדָא טיורּב ליּבעל ןייא ךיז טניפעג-

 ןעװעג ץכעוט רעיײז טלָאװ יאדוא -- טלהיפעג טינ קחוד ןייק ןיטולחל ןעּבָאה
 - וצרעד ןעּבירטעג טַאהעג ייז טלַאװ טיונ יד ּביוא ,גיד'תוירזכא רעגיצניוו
 רעייז ןעגיטעז וצ רָאנ יװ ,טַאהעג טינ קעװצ רעדנַא ןייק ןעּבָאה ייז רָאנ
 עגידנעמוק יד רַאפ ןעלטיט.סנעּבעל טימ ךיז ןעגרַאזרעפ וצ ןוא ןרָאצמירג
 | | ,געט

 .עגסױרַא טכַאנ.ײּב ךיז טָאה סָאװ ,ןעצימע ןעפערט ןעגעלפ ייז ּביוא
 ןעסנירג עדליוו ןעּביײלק וצ ידכּב ,סנעטסָאּפ עשימיור יד ןופ טייוו טינ טע'בנג-
 .ערעג טָאה סָאװ ,םהיא ייּב ןעמענּבָא ייז ןעגעלפ טלָאמעד ,רעצכיטיירק ןוא
 רע סָאװ גנידצלַא ,דנייפ יד וצ ןערָאװעג ןענורטנַא ןיוש זיא 'וע זַא ,טנעכ-
 :ערעוושעּב ןוא יז ייּב ןעטעּב טינ ךיז לָאז רע לעיפיו .ןעּבילקעגפיונוצ טָאה
 ןעּבָאה ,ליט ַא שטָאכ ןעזָאל םהיא ןעלָאז יז ,ןעמָאנ ןעגילייה סטָאג ייב יז

 רעטּבױרעּב רעד :רהעמ ךָאנ .ןענוגרעפ טינ עטסדנימ סָאד וליפַא םהיא ייז
 "רעד טינ םעד ץוח םהיא טָאה ןעמ ּבױא ,ךילקילג ןעצעש טנָאקעג ךיז טָאה
 | , טע'גרה .

 ךצמ ןהייטשסיוא טוומעג ןעשנעמ עמירָא יד ןעּבָאה םייונע עכלעזַא 4
 ןעמ טָאה רעדיװ עכייר יד ןוא ענעהעזעגנָא יד .ןענַאריט יד ןופ םירבח יד
 תמחמ לייט םוצ ,ןעטױט יז טגעלפ ןעמ ןוא אפוג ןענַאריט יד וצ טכַארּבעג
 ץרעטנוא סלייט ,ליטש רעד ןיא ןעװעטנוּב יז זַא ,ןעגנוגידלושעב עשלַאפ
 ףילטנהייוועג .רעמיור יד וצ טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא ןעליװ יז זַא ,ךיירסיוא
 ,ןעגידלושעּב שלַאפ ייז טגעלפ סָאװ ,רסֹומ ַא ןעטערטסױרַא ןעזָאל ןעמ טגעלפ|

 ןועמש זַא ,ךָאנרעד .אנוש םוצ ןהײגוצרעּבירַא העדּב טַאהעג ןעּבָאה יז זַא
 ןעקישּבָא םהיא רע טגעלפ ,ןעטגידלושעּב םעד טרעדנילּפעגסױא ןעּבָאה טגעלפ-
 .ביא יז ןעבָאה יזַא ןעינועמש וצ ןעקישּבָא טגעלפ רעדיװ ןנחוי ,ןנחוי וצ
 יד טלײטעג ךיז ןעּכָאה ןוא רעגריּב יד ןופ טולּב יד ןעקנורטעג םענייא
 ןעּבָאה טפַאשרעהרעּביױא רעד וצ עגונּב .עכילקילגמוא יד ןופ סרעּפרעק עטיוט
 הלבניישעמ ןופ גנורהיפסוא רעד ןיא רעּבָא ,ךיז ןעשיוצ טגירקעג ךיז יז
 ,תחא די ןעוועג ייז ןענייז

 רעד ןיא לײטנַא ןַא ןעמענ ןרעדנַא םעד טזָאלעג טינ טָאה סע רעװ
 סָאװ רעד ןוא ,לארשי רכוע ןַא ןעסייהעג טָאה רעד ,רעגריצ יד ןופ גנוגינייפג
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 ךָאק רע סָאװ ,סָאד טרעידעּב טָאה ,לײטנָא ןייק ןעמענ טרָאטעג טינ טָאה
 ןעמ יװ יױזַא טקנופ ,םישעמ עגיד'תוירזכא יד ןיא ליײטנָא ןייק ןעמענ טינ
 ,סניוועג ןרעייט ַא ןעמונעגּבָא טַאהעג ייז ייּב טלָאװ

 ,ךילגעמ טינ זיא ,תויטרפּב ןענַארינ יד ןופ תולבנ יד ןרעדליש וצ .5)
 טַאהעג טינ סעכלעזַא טָאה טדָאטש ןייק :רוציקּב ןעגָאז ןעמ זומ 'רעּבירעד
 .ניפרע ןעװעג טינ זיא ,טהייטש טלעװ יד טניז ,רוד ןייק ןוא ,ןהייטשוצסיוא
 עשידיא סָאד טלעדיזעג ךָאנ ייז ןעּבָאה טצעלוצ .תועשר.ישעמ ןיא רעשירעד
  ,עדמערפ וצ עגונב םיעשר ערענעלק רַאפ ןעזײװּוצסױרַא ךיז ידכַּב ,קלָאפ
 ֹזַא ,תמא ןעװעג עקַאט זיא סָאד ןוא ,ןעװעג הדומ ןײלַא יז ןעּבָאה טימרעד
 ןעּבָאה ייז .קלָאפ ןופ ץומש עטסגרע יד ןוא בר-ברע ןַא ,ןעפַאלקש ןענייז ייז
 ןעגעק ,רעּפױר יד טגיטינעג ןעבָאה יז :טדָאטש יד טכַאמעג בורח סָאד
 ןעגָאװצ ױזַא ןעּבָאה ןוא ןוחצנ ןעגירעיורט םעד ןעטלַאהוצּבָא ,ןעליו רעייז
 ןהָא .טלעקנײװקעג טָאה סָאװ ,רעייפ םעד שדקמה-תיּב ןיא טּפעלשעגנײרַא
 רע יװ ,טדָאטש רעטשרעּביױא רעד ןופ ןהעזעג יז ,ןעּבָאה ןערערט ןהָא ,גָאטהיײװ
 ךעזיװעּב ָאי ךיז ןעּבָאה ,טרהעקרעפ ,רעמיו- יד ייּב .רעייפ ן'טימ קעװַא זיא
 "רעד ייּב וצרעד ןערהעקמוא ךיז רעטיײװ ךָאנ ןעלעװ רימ רָאנ ,ןעלהיפעג ענעי
 ,אפוג ןעשינעהעשעג יד ןופ גנולהייצרע

 ,לעטיּפאק רעטפלע
 ןופ סענַאפיּפע סוכויטנַא -- .רעיױמ רעד רַאפ טגיציירקעג ןערעוו ןעדיא ךס ַא

 ,עטרעגעלעּב יד ךרוד םינינּב.סגנורעגעלעב עשימיור יד ןופ גנורעטשעצ--.ענעגַאמָאק

 ,ןעלַאװ יד ןעיוּכוצסױא רעכיג סָאװ ןעסָאלשעּב סוטיט טָאה לייוורעד 1.

 / רֵפָאװ ןעדיא יד דצמ ןעדײל וצ ךסַא טַאהעג ןעּבָאה ןעשנעמ ענייז םגה
 -ײטּבַאירעטײר טקישעג רע טָאה ךיילגוצ .ןרעױמ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז
 ןיא טזָאלעגּבָארַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ףיוא ןרעול וצ ידכּב ,ןעגנול
 .ייפסגירק ןענופעג ךיז ןעּבָאה ייז ןעשיווצ .זיּפש ןעכוז וצ ידכּב ,ןעלָאט יד
 רָאנ :טקעלקעג טינ רהעמ עטּבױרעג סָאד טָאה ייז רַאפ סָאװ ,ןעשנעמ עגיה
 .,ןעטכישסקלָאפ עגירעדי: יד ןופ טייל עמילָא ןעװעג סָאד ןענייז בור יּפ לע
 -רעּביא ןופ םיבורק ערעייז ןעגעװ הגאד יד ןעטלַאהעגּבָא רַאנ טָאה ייז סָאװ
 .רעמיור יד וצ ןהייגוצ

 .,רעדניק ןוא רעּבייוו טימ ןעפיולטנַא טלָאװעג ןעטלָאװ ייז בוא םורָאװ
 יד ןופ ןעכַאמוצסױרַא ךיז טַאהעג טינ טכיזסיוא ןייק יז ןעטלָאװ טלָאמעד
 תוחּפשמ ערעייז ןעזָאל וצ רָאנ .ןעגנַאגסױרַא יד טיהעג ןעּכָאה סָאװ ,םידרומ
 לייװ ,ןעסילשעּב ךיז ייּב טנַאקעג טינ יז ןעּבָאה ,רעּבױר יד ןופ תושר ּפ'גיא
 .=ָאלטנַא ןענייז ,רענעמ יד ,ייז סָאװ ,רַאפרעד טיוטעג אמּתסמ ייז טלָאװ ןעמ
 :ביוא .טדָאטש יד ןעזָאלרעפ וצ טומ ןעּבעגעגנייַא ייז טָאה רעגנוה רעד .ןעפ
 .-ןענַאטשעג רָאנ ןיא טלָאמעד ,דייהרעטקרעמעצמוא ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז ייז
  ,דנייפ יד ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפוצנײרַא ,הנּכס יד ייז רַאפ
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 ײנעגעקטנַא ךיז גידנעליוװ טינ ייז ןעגעלפ ,ןעּפַאה ייז טגעלפ ןעמ תעשּב
 ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ רעּבָא .ןעטיוט טינ ייז לָאז ןעמ ,ארומ סיוא ןעלעטש
 וצ טעּפשוצ ןעװעג סע זיא ,טײקגינעּפשרעדיװ ןעזיװעגסױרַא לָאמ ןייא ןיוש
 יוצ ןוא םישק םייונע לּכ ןעדייל טזומעג ייז ןעּבָאה רעּבירעד ,דָאנעג ןעטעּב
 וליפַא טָאה סוטיט .ןערָאװעג טגיציירקעג רעיומ רעד רַאפ ייז ןענייז טצעל
 טגעלפ גָאט ןעכילטיא זַא ,ךַאנ טרפּב ,עכילקילגמוא יד ףיוא תונמחר טַאהעג
 רעדנַא רעד ןופ רָאנ .ענעגנַאפעג רהעמ ךָאנ סלָאמטפָא ןוא 500 ןעגניירּב ןעמ
 עגיזָאד יד יירפ ןעזָאלצסױרַא ךילרהעפעג רַאפ ןעטלַאהעג סע רע טָאה טייז
 טלָאװ ןעמ ּבױא םורָאװ ,דלַאװעגרעּביא טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעדיא
 םירמוש יד ןערָאװעג גנירג רָאג ייז ןעטלָאװ ,עסַאמ ַאזַא ןעטיה ןעזָאל ןעלעוו
 ןעטױט טזָאלעג טָאה רע סָאװרַאפ ,הּביס-טּפיוה יד רָאנ .םירמוש ערעייז ןופ
 .רעד קילּבנָא רעד טעװ רעמָאט זַא ,גנונעפָאה יד ןעוועג זיא ,ענעגנַאפעג יד
 טפרַאדעג ךיז ןעּבָאה יז תמחמ ,ןעּבעגוצכָאנ עטרעגעלעּב יד ןעגעװעּב ןופ
 ןעּבעגרעטנוא טינ ךיז ןעלעװ ייז ּבױא ,ףוס ןעגיּבלעז ן'פיוא ןעטכיר

 טלעגָאנעגנָא ןעטַאדלָאט יד ןעּבָאה גנורעטיּברע רעגיד'ארומ רעייז ןיא
 יז יװ תויה ןוא ,ןעגַאלרעּפרעק ענעדיישרעפ ןיא טָאּפש םוצ ענעגנַאפעג יד

 ןוא ןעצירק יד רַאפ טרָא טלהעפעגסיוא דלַאּב טָאה ןכּב ,ךסַא ןעװעג ןענייז '
 ,םיפוג יד רַאפ ןעציירק

 סענעצס עגיטפַאהרעדױש עגיָאד יד ןעּבָאה םידרומ יד ףיוא רָאנ ;2
 סע ןעּבָאה יז ,טרהעקרעפ .ןעטייּברעּביא ךיז ןעלָאז יז זַא ,טקריװעג טינ

 ןעּבָאה יז .קלָאפ םייּב גנומיטש יד ןעשרעדנַאוצרעּביא ידכב ,טצונעגסיוא

 ,רעגריּב יד ןוא רעפיולרעּביא יד ןופ םיבורק .יד רעיומ ץפיוא טּפעלשעגּפױרַא
 .ןעזיװעּב יז ןעּבָאה ןוא ,ןעּבעגרעטנוא ךיז לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןעּבָאה סָאװ
 ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,עגינעי יד ןהייטשוצסיוא ןעּבָאה סע סָאװ
 ןעמ זיא עטגיציירקעג יד טימ זַא ,טעטּפױהעּב יז ןעּבָאה ךיילגוצ ;אנוש םוצ

 יז לײװ טינ ןוא ,ץוש ןעטעּב ןעמוקעג ןענייז יז םגה ,ױזַא ןעגנַאגעּב ךיז
 ,ענעגנאפעג-סגירק ןענייז

 וצ קנַאדעג ץטימ ןעגָארטעגמורַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ךס ַא טָאה סָצד

 -עג טסואועּב זיא סע ןענַאװ זיּב ,טדָאטש ןיא ןעטלַאהעגקירוצ ,ןעפיולטנַא

 .עג ןעפָאלטנַא ףֹּכיּת ןעגעװטסעדנופ ןענייז עכילטע רָאנ .תמא רעד ןערָאװ

 טָאטשנא םורָאװ ;טױט ןרעכיז ַא ףיוא טכירעג ךיז ןעּבָאה ייז םגה ,ןערָאװ

 ן'כרוד ןעמוקמוא טלָאװעג רעסעּב ןיוש יז ןעּבָאה ,רעגנוה ןופ ןעּברַאטש וצ

 ,דנַאה ס'אנוש

 ןוא ,דנעה יד ןעקַאהּבָא ןעסייהעג סוטיט טָאה ענעגנַאפעג ךסַא ייּב

 -ירעיורט רעייז ידכּב ןוא רעפיולרעּביא רַאפ ןעטלַאה טינ ייז לָאז ןעמ ידכּב

 וצ טקישענּבָא קירוצ ייז רע. טָאה ,יורטוצ ןעפַאשרעפ ייז לָאז דנַאטשוצ רעג

 ןעלָאז יז זַא ,ןענַאריט עדייּב יד ןעגָאזנָא טזָאלעג טָאה ןוא ןנחוי ןוא ןע'נועמש

 יד ןעכַאמ וצ בורח םהיז ןעגניווצ טינ ןוא ןעטלַאהניײַא ךיז ףוס-לכ-ףוס ךָאד
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 ןוא ןענעכערעּב ךָאנ ךיז קילּבנעגױא ןעטצעל םעד ןעלָאז ייז רָאנ ,טדָאטשי
 יגערָאּבעג ענייש רעיײז ךיוא רָאנ ןעּבעל ןעגייא רעייז זיולּב טינ ןעװעטַאר
 םענייק רֶע טעװ רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ טָאװ ,שדקמהיתיּב םעד ןוא טדָאטשי
 .יײז ץוח ,ןערעהעג טינ;

 .עגרעטנוא טָאה ןוא ןעלַאװ יד ןעטירעגמורַא רע זיא רעּבָא לייוורעד
 / עניז זַא ,ןעזיװעּב וצ ידכּב ,ןעגנוגיטסעפעּב יד ייּב רעטײּברַא יד ןעּבירט
 .ןערעװ טרהיפעגסיוא דלַאּב עקַאט ןעלעװ סעקנושַארטס

 ץפיוא ןענופעג ךיז ןעּבַאה סָאװ ,ןעדיא יד ןופ רעפטנע רעד רָאנ
 ןייז ןוא ּרסיק םעד טלעדיזעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעּב זיא ,רעיומ:
 ,טשינ םהיא ףיוא ןעקוק יז סָאװ ,ןעפורעגסיוא ייז ןעּבָאה ,טיוט רעד .רעטָאפ
 ,ןעדָאש ןוטנָא רעמיור יד .ןעלעװ ייז .טפַאשטכענק רעדייא ,רעּבעיל ייז זיא
 .המשב יד ייז ייּב ךָאנ ךיז טלַאה סע ןמז לֹּכ ,ןענַאק ןעלעװ ייז לעיפיוו
 ,טגָאז סוטיש יװ ,לײװ ,טינ ןיטולחל יײז טרַא טדָאטשנערָאּבעג רעד ןעגעוו
 יװ ,שדקמה.תיּב ןרעסעּבַא ךָאנ טָאה טָאג ןוא ,ןערעװ בורח ךָאד יז טעװ
 טעװ םילשורי ןיא שדקמה-תיּב רעד ךיוא רָאנ .טלעװ יד זיא סָאד -- רעד טָא
 ןעדנוּברעפ גידנענייז .זיא רע ןּכשמ סנעמעװ ,םעד ךרוד ןערעװ טעװעטַארעג
 טינ ןערעװ סָאװ ,סעקנושַארטס עלַא ןופ סיוא ךיז יײז ןעכַאל ,םהיא טימ
 יז ןעּבָאה ,ןעיירעלדיז טימ טשימעגסיוא ,דייר ינימ עכלעזַא .טכילקריוורעפ
 | .רסיק םעד ןעפורעגוצ

 רַאפ ןעמוקעגנָא סענַאפיּפע סוכויטנַא ךיוא זיא טייצ / רענעי ןיא 3
 טימ ןוא עטנעּפָאװעּב.רעװש גנולײטּבַא רעדנעטיידעּב ַא ןופ שארּב םילשורי
 .עג ןענייז סָאד .גנולײטּבָא עשינָאדעקַאמ יד ןעסייהעג טָאה סָאװ ,ךַאװּבײל ַא
 ,ךעלגניא ךָאנ טעמּכ ,ןעסקַאװעג קנַאלש ,רעטלע ןעכיילג ַא ןופ ןעשנעמ ןעוו
 ייטש ןעשינַאדעקַאמ ץפיוא טנרעלעגסיוא ןוא טנעפָאװעּב ןעװעג ןענייז סָאװ
 | ןעמָאנ רעיז ןעמונעג ךיז טָאה עקַאט ןופרעד ןוא ,רעג

 ייוא רעשימיר רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םיכלמ עלַא ןופ
 ןיײז רעדייא ,רעטסכילקילג רעד ןעװעג רענעגַאמָאק רעד זיא ,טפַאשרעהרעּב
 רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה םהיא וצ עגונב ךיוא ,ןעטיּבעגמוא ךיז טָאה לזמ
 ץזיּב ךילקילג ןעפורנָא טינ םענייק רָאט ןעמ זַא ,טרַאװכיײלג רעטלַא רעד תמא
 , טוט

 רעטָאפ ןייז תעשּב ,טייצ ַאזַא ןיא טלַאמעד ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןהוז ןייז
 ןיײז טקירדעגסױא רע טָאה ,קילג ןייז ןופ ץיּפש ן'פיוא ןענַאטשעג ךָאנ זיא
 .ןטש ַא ןעכַאמ וצ ךָאנ ןעלקנייוק רעמיור יד סָאװ ,רעּבירעד גנורעדנואוורעפ
 .לעּבַא עבטּב ,ןַאמסגירק רעטקישעג ַא ןעוװעג זיא אפוג רע .רעיומ ץפיוא םער
 ןעטלעז טָאה סע זַא ,טפַארק-רעּפרעק עגיד'ארומ ַאזַא טַאהעג טָאה ןוא ,הזעה
 .גייַא טיג םהיא ךיז ןעלָאז ןעגנומעגרעטנוא עטסיירד ענייז זַא ,ןעּפָארטעג ןעוו
 עבַאגפיוא רעזנוא , :טרעפטנעעג ןוא ןָאטעג לעכיימש ַא רָאנ טָאה סוטיט .ןעּבעג
 .?עגירעייַא יד ןייז לָאז
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 ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןענַאטשעג ױזַא זיא רע יװ ,סוכויטנַא טָאה טלָאמעד

 ןוא טײקרַאטש ןיז תמחמ עקַאט טָאה ךיז רַאפ רע .רעױמ רעד וצ

 טײצ רעד ןיא ,עדיא יד ןופ ןעלײֿפ יד ןעדיימסיא טנַאקעג טייקנילפ

 טיילסגירק עגנוי ענייז רָאנ ;ןעפָארטעג גידנעטש ןעּבָאה ןעלייפ ערעייז סָאװ
 רָאנ ייז ןופ ןעּבילּבעג זיאס ןוא ,עלַא טעמּכ ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא ןענייז
 .רעגניל סָאװ טסיילפעג ךיז ןעּבָאה עגיצניװ עגיזָאד יד .,לעפיײה ענײלקַא

 זַא רָאנ ,גָאװצ רעייז יירטעג ןעּבײלּב וצ ידכּב ,ףמַאק םעד ןעטלַאהוצסױא
 טזומעג ךיז יז ןעּבָאה ,ןערָאװעג טעדנואװרעפ לָאמ עכילטע ןענייז יז
 .ָאּבעג וליפַא זַא ,דסומ ַא ןעמונעגּבָארַא ךיז ןופרעד ןעּבָאה יז .ןעהיצקירוצ
 ס'רדנסּכלַא ןעּבָאה ךיוא ייז ןעזומ ,ןעגיז ןעליוו יז ּביוא ,רעינָאדעקַאמ ענער
 .לזב

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,טיײּברַא רעכילרעהפיואמוא ןַא ךָאנ ןוא הימ טימ 4
 .ַאװ יד ןעיוּב טגידנעעג רייא שדוח ןיא געט 29 רעמיור יד ןעּבָאה ,געט 7
 ןעּבָאה יז .שדוח ןעגיבלעז ם'ניא געט 12 ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה יז סָאװ ,ןעל
 טָאה ,ַאינָאטנַא רעּביאנעגעק ,םענייא .ןעלַאװ:טּפױה רעיפ טיוּבעגסױא טַאהעג
 .לעגיופ םענעפורעגנָא ױזַא םעד ןעטימ ןיא טיוּבעגסױא ןָאיגעל רעטפניפ רעד
 20 טימ ךרע ןַא טיוּבעגסױא ןַאיגעל רעטפלעווצ רעד טָאה ןעטייווצ םעד ;ךייט
 .עּבַא ןיא לַאװ ןייז טיוּבעגסױא טָאה ןָאיגעל רעטנהעצ רעד .רעטייוו ןעלייא
 .ורעגנָא ױזַא םייּב טייז.ןופצ ןיא ןעלַאװ עגיזַאד יד ןופ דנַאטשּבָא ןעדנעטייד
 ןגחוי ןופ הבצמ רעד ייּב ,רעטייוו ןעלייא גיסיירד טימ ,ךייט:לעדנַאמ םענעפ
 ףןָאיגעל ןעטנהעצפופ ם'נופ ןעגנוגיטסעפעּב יד ןענופעג ךיז ןעּבַאה ,לודג-ןהֹּכ
 ,סעגישַאמ יד טכַארּבעג ןיוש טָאה ןעמ

 גנַאג ןעשידרערעטנוא ןַא ןעּבָארגסױא טוָאלעג ןנחוי טָאה לייוורעד רָאנ
 ןוא םהיא ןעציטשרעטנוא ןוא ןעלַאװ יד ןוא ַאינָאטנַא ןעשיווצ ץַאלּפ ן'רעטנוא
 ,ץלָאה טכַארּבעג רע טָאה ךָאנרעד .סנעקלַאּב ךרוד ןעגנוגיטסעפעּב יד ךיוא
 טזָאלעג סע טָאה ןוא ,טלַאּפסַא ןוא עלָאמס טימ טרימשעגנָא ןעװעג זיא סָאװ
 ,ןערָאװעג טנערּברעפ ףױרַא ןעטנוא ןופ ןענייז סנעקלַאּב יד זַא ןוא .ןעדניצנָא
 ,ןעלַאפעגנייַא ןענייז ןעגנוגיטסעפעּב יד ןוא ,טזָאלעגּבָארַא ךיז גנַאג רעד טָאה

  טימ טשימעגסיא ,ךיור רעטכידעגַא ןעּבױהעגפױא ךיז טָאה טשרעוצ
 ,דרע ןעפיוה ן'רעטנוא טקיטשרעפ ּבלַאה ןעוועג ןיא רעייפ רעד לייוו ,ּביוטש
 טָאה םַאלפ יד ןוא ,ץלָאה ענעלַאפעגנייַא יד טּפַאהעגנָא ךיז טָאה דלַאּב רָאנ
 .ןעכָארּבעגסױא

 ןעפרָאװעגנײרַא רעמיור יד טָאה שינעהעשעג עטכירעגמוא עגיזָאד יד
 טכַארטעגסױא זיא האצמה יד רעכלעװ טימ ,טייקגיצנוק יד ןוא ,קערש ַא ןיא
 טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ייז .טומ םעד ייז ייּב ןעמונעגּבָא ןיטולחל טָאה ,ןערָאװעג
 ,ןהעשעג טשראקָא זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ;טנעהָאנ זיא ןוחצנ רעד זַא ,טנעכערעג
 ןעשעל וצ .טפנוקוצ רעד ףיוא ןעגנונעּפָאה ערעייז טלהיקענּבָא דנעטיידעּב טָאה
 וליפַא ּבױא םורָאװ ;גיסעמקעװצ רַאפ ןעטלַאהעג טינ יז ןעּבָאה רעייפ םעד
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 יעג טרָאפ סעּבמַאד יד רעּבָא ךָאד ןעניז ,ןעשָאלעגּבָא םהיא ןעטלָאװ ייז

 .ןעקנוזעגנייַא ןעּבילּב

 ךיוא ןעלַאּפעגנָא ןעשנעמ ענייז טימ ןועמש זיא םורַא געט ייוװצ ןיא .5

 טלעטשעגקעװַא טַאהעג ןיוש ןעּבָאה רעמיור יד ואוו ,ןעלַאװ ערעדנַא יד ףיוא

 יאתפיט רעסיועג ַא .רעיומ יד ןרעטיצ טכַאמעג ןעּבָאה ןוא קעּבמערוטש יד

 ,רענעידרעמַאק ַא ס'מירמ ,רַאסַאנעמ רעטייװ ,לילג ןיא סיזרַאג טדָאטש רעד ןופ

 .ילרעּפרעק ןייז ךָאנ סָאװ ,תובנ ןופ ןהוז ַא ,ןביידה ןופ רענעּבַאידַא ןַא ןוא

 ןעּבָאה -- רעמהָאל .ה .ד - ,אריגח ןעמָאצ םעד טַאהעג רע טָאה םומ ןעכ

 יַאמ יד וצ ןָאטעג זָאלַא ךיז ןעּבָאה ןוא ןעצרַאקלוטש עגידנענערּב טּפַאהעג

 ךשמ ןיא ןעװעג טינ טדָאטש ןיא ןענייז ייז רַאפ ןעשנעמ ערעטסיירד ,סעניש

 ןעגעקטנַא ןעגנַאגעג ןעטלָאװ יז יװ ױזַא טקנוּפ םורָאװ ,המחלמ רעד ןופ

 יָאה ֹזַא ,םיאנוש ןופ עסַאמ רעטכידעגַא ןעגעקטנַא טינ ןוא םירבח ערעײז

 ךױא ;שינעלקנייװק ןייק טינ ןוא דחּפ ןייק טינ ןעזיװעגסױרַא טינ יז ןעּב

 םיאנוש יד ןעשיװצ רָאנ ,ןַאלּפ רעיײז ןופ טגָאזעגּבָא טינ ךיז יז ןעּבָאה

 ןופ לעגָאה ַא .סענישַאמ יד ןעדניצוצרעטנוא ידכּב ,ןעגנורדעגכרוד ייז ןעניינ

 ףױא ןעלַאפעגנָא ןעמ זיא ןעטיײז עלַא ןופ ןוא ,טנעגעגעּב יז טָאה ןעלייפ

 .נּכוסמ רעיײז ןופ ןעטָארטעגּבָא יז ןענייז ןעגעװטסעדנופ .ןעדרעװש טימ יז

 טּפַאחעגנָא טַאהעג טָאה רעײפ רעד רעדיײא ,רעהירפ טינ עיציזַאּפ רעגיד

 .סענישַאמ יד

 יד ןופ רעמיור יד ןענייז ,ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה רעייפ רעד זַא ןוא |

 יז ןעּבָאה רעּבָא ןעדיא יד .ףליהוצ ןעפיול וצ ןעמוקעג ןרעגַאל ענלעצנייא

 ,יד טימ געלשעגַא ןיא ןעזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ןוא רעיומ ןופ ןעּבירטעגּבָא

 .עג טינ ןיטולחל יז ןעּבָאה ייּברעד .רעייפ םעד ןעשעל טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ

 ץעּבמערוטש יד רעּביא רעכעד ענעטכָאלפעג יד .ןעּבעל ןעגייא רעייז טניוש

 טּפעלשעגסױרַא סענישַאמ יד ןעּבָאה רעמיור יד ןוא ,טנערּבעג ןיוש ןעּבָאה

 .רעפ וצ טכוזעג ןעמַאלּפ יד ןעטימ ןיא ןעדיא יד ןעּבָאה טלָאמעד .רעייפ ןופ

 ָאה יז תעשּב ,עזָאלעג זױל טינ טלָאמעד וליּפַא יז ןעּבָאה ןוא ייז ןעּפַאח

 רעד זיא סענישַאמ יד ןופ .ןעזיא ןעגידנעהילגַא ןעּפַאהנָא טזומעג ןעּב

 .עג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד רעדייא ,ןעלַאװ יד ףיוא ןעּפָאלעגרעּבירַא רעייפ

 זַא ,טצעלוצ ןעזָאלרעד וצ טינ סָאד ןעיװעּב ךָאנ ןעּבָאה ,ףליה וצ ןעמוק

 .עגֹּבָא ךיז רעמיור יד ןעּבָאה ,רעייפ רעד טעװעשוּבעג טָאה םורַא ןוא םורַא

 ךי ןעּבָאה ןוא ןעגנוגיטסעפעּב יד ןעװעטַאר וצ גנונעפָאה רעד ןופ טגָאז

 | ,רעגָאל ןיא ןעגיוצעגקירוצ

 ךרוד ןערָאװעג טקרַאטשרעּפ רהעמ ץלַא ןענייז סָאװ ,רעּבָא ןעדיא יד

 טסיירד ייז ןעניז החלצה רעײז תמחמ סָאװ ןוא טדָאטש ןופ ןעשנעמ עיינ

 ןייק טָאה סָאװ ,טעּפמיא ןַא טימ סיוארָאפ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה ,ןערָאװעג

 ןעגנוגיטסעפעּב יד ייּב ןעמוקעגנָא דלַאּב ןענייז ןוא ,טַאהעג טינ ןעצינערג

 יד טימ געלשעג ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ייז ואװ ,רעגַאל ם'נופ

 | . סרעטכעוו
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 סרעװ סָאװ ,ןעטסָאּפ.רעטכעװ ַא רעמיור יז ייּב טהייטש רעגַאל ץ'רַאפ
 זַא ,ץעזעג רעגניירטש ַא יז ייּב ןַאהרַאפ זיאט ןוא ,גיסעמלעגער ןעטיּבעגמוא
 טרעװ ,ןעטסָאּפ ןיז םעט זיא סע רעסָאװ רעּביא טוָאלרעּפ סָאװ רעד
 ,טיוט טימ טפָארטשעּב

 .לָאס עגיטומ סלַא ןעּברַאטש טלָאװעג רעטעּב ןעּבָאה סָאװ ,סרעטכעוו יד
 ךיז גיטפַאהדנַאטש ןעּבָאה ,רעכערּברעפ סלַא ןערעװ טיױטעג רעדייא ,ןעטַאד
 ןערָאװעג ןעֿפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ רעּבָא ךסַא .טלעטשעגגעגעקטנַא
 ןעניפעג םירבה ערעײיז זַא ,ןהעורעד ןעּבָאה ייז תעשּב ,טמעשרעפ ךיז ןעּבָאה
 םינופ ןעלַאװ יד ףױא .טרהעקעגמוא רעדיװ ךיז ןעּבָאה ןוא ,טיונ ַא ןיא ךיז
 טימרעד ןעּבָאה ןוא ןענַאיּפרַאקס טלעטשעגפיורַא דניושעג ייז ןעּבָאה רעגַאל
 ןוא סױרַא טדָאטש ןופ ןעגנורדעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעסַאמ יד ןעּבירטעגּבא
 ףעציש וצ ךיז ידכּב ,ןעמונעגנָא טַאהעג טינ ןעלטימ םוש ןייק ןעּבָאה סָאװ
 ,ןעכילטיא טימ געלשעגַא ןיא ןעזָאלעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד םורָאװ
 דנייפ יד ןעפרַאװמוא ןעטלעז טינ ןעגעלפ ןוא ,געװ ןיא ןעמוקעג יז זיא סָאװ
 .רָאפמוא רעיײז ךרוד סָאװ ,םיפוג ענעגיײֵא ערעייז ןופ טייקרעװש רעד טימ
 ןעּבָאה ןכּב .ןעזיּפש ערעייז ףױא ייז טימ ןעפָאלענפױרַא ייז ןענייז טייקגיטכיז
 ןַאלּפ ןעטרעלקעגמורַא טוגַא ךרוד רעגיצניװ רעמיור יד ןעוװעג רבוג יז
 ןעדימעגסיוא ןעּבָאה רעמיור יד ןוא ,ןעטערטסױרַא ןעטסיירד ַא ךרוד רעדייא
 רעדייא ,טסיירד עגושמ ױזַא ןעװעג ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד רהעמ ןעדיא יד
 .ןעדָאש ןוטנָא ייז טנָאקעג ןעּבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד

 ידכֹּב ,ַאינָאטנַא יב ןעװעג זיא סָאװ ,רסיק רעד זיא דלַאּב רָאנ 6
 עגינייז יד ייּב ןעמוקעגנָא ,סעּבמַאד ערעדנַא רַאפ טרָא ןַא ןעכוזוצסיוא טרָאד
 םעד ןעמונרעפ גידנעּבָאה ,סָאװ ,רַאפרעד ןעפרואוורַאפ טכַאמעג ייז טָאה ןוא
 ןוא ןעגנוגיטסעפעּב ענעגיא ערעייז טזָאלעגקעװַא יז ןעּבַאה ,ןרעיומ ס'אנוש
 .סױרַא ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ ,עטרעגעלעצ ןופ לָאר יד ןעליּפש טציא ןעזומ
 ,ךיז ןעגעק הסיפּתַא ןופ יװ ןעדיא יד טוָאלעג

 ףיוא ןעלַאפעגנָא ןעטַאדלָאס ענעּבילקעגסױא ענייז טימ רע זיא ךָאנרעד
 ןעוװעג טקירדעפ קרַאטש ןױש ןענייז ןעדיא יד םגה .גנַאלּפ ןופ דנייפ יד
 ןוא ץסוטיט ןעגעק טרהעקעגמוא ךיז יז ןעּבָאה ןעגעוטסעדנופ ,טנַארּפ ןופ
 ןיא שינעלמוטעצ עסיורג ַא ןערָאװעג ויא דלַאּב ,טגידייטרעפ גיטומ ךיז ןעּכָאה
  ןעגוא יד טדנעלּבעג טָאה פוטש רעד :םידדצ עדייּב ןופ ןעהייר.טכַאלש יד
 ןעמ טָאה ןעטײז עדייּב ףיוא ןוא .ןרעיוא יד .טּבױטרעפ טָאה יירשעג רעד
 רעד ןיא רָאנ .דניירפ ןוא דנייפ ןעשיוצ ןעדיישרעטנוא רהעמ טנַאקעג טינ
 ם'ניא ױזַא טינ טלעטשעגנעגעקטנַא טציא ךיז ןעּבָאה ןעדיא .יד סָאװ טייצ
 .עגרעטנוא רעמױר יד טָאה ,שֹואי תמחמ יװ ,טײקרַאטש רעייז ןופ להיפעג
 השוּב יד ךױא ןוא ףמַאק ןיא דובּכ ןוא םהור ןעגעװ קנַאדעג רעד ןעּביױט
 רעייז ןיא .הנּכס ןיא טלעטשעגנייַא ךיז ןעמעלַא רַאפ טָאה סָאװ ,רסיק ץ'רַאפ
 ה:חכ עצנַאג יד טע'גרה'עגס-וא ,ךיז טכוד ,ייז ןעטלָאװ גנורעטיּברע רעסיודג
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 טינ ,טדָאטש ןיא ןעגיוצעגקירוצ טַאהעג טינ ךיז ןעטלָאװ ענעי ּביוא ,ןעדיא
 : ,טכַאלש רעד ןופ ףוס- ןפיוא גידנעטרַאװּבָא

 ףעגבָא ןעצנאגניא סעּבמַאד יד ןופ ןעלַאפנײַא רעד טָאה טנעגירעּביא
 ןופ טײּברַא יד יװ ,ןהעזעג ןעּבָאה ייז לייװ ,רעמיור יד ייּב טֹומ םעד ןעמונ
 שַאימ ךיז ןעּבָאה ךס ַא ןוא ,העש ןייא ןיא ןערָאװעג טשיניוצ זיא געט ךס ַא
 ,סענישַאמ עכילנהייועג טימ טדָאטש יד ןעמענוצנייַא ןופ ןעװעג

 ,לעטיּפאק רעטפלעווצ
 רעד ןופ גנורעדליש עגידרעטיײוװ -- .רעיומ א טימ םילשורי םורַא טלעגניר סוטיש

 , טיונ-סרעגנוה

 ךעריציפָא ערעגיציה יד .טַאר.סגירק ַא ןעטלַאהעגּבָא סוטיט טָאה ןכּב 1
 רצ לייח ןעצנַאג ןץטימ ןעבורּפ לָאז ןעמ זַא ,גנוניימ יד טגָאזעגסױרַא ןעּבָאה
 ןעּבָאה טציא זיּב םורָאװ .ןרעיױמ יד ףיוא םערוטש ַא לָאמ ןייא ףיוא ןעכַאמ
 ּזַא רעּבָא ;ליח ם'נופ ןעלייט ענלעצנייא טימ רָאנ ןעגָאלשעג ךיז ןעדיא יד
 לד ןעלעוו ,עסַאמ רעצנַאג רעד טימ ײז ןעגעק ןעטערטסױרַא טעװ ןעמ
 טעוו ןעלייפ יד ןופ לעגָאה רעד לי ,גנַארד םעד ןעטלַאהסױא ןענָאק טינ
 .ןעטכינרעפ ןעצנַאגניא יז

 ךעמ ,הצענַא ןעבעגעג עכילטע ןעּבָאה ערעגיהור יד ןופ טרהעקרעפ
 ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,סעּבמַאד ןעיוּבסיױא רעדיװ לָאז
 טינ רהעמ ןוא ,ןעלַאװ עכלעזַא ןהָא גנורעגעלעּב יד רעטייוו .ןערהיפ ףרַאדעּב
 ןופ סױרַא ןענָאק טינ לָאז יז זַא ,ןעגעװ עלַא גנורעקלעפעּב רעד ןעמַאצרעפ
 ןיש טעװ ןכּב :ןעלטימסנעּבעל ןייק ןערהיפנײרַא ןעזָאלרעד טינ ןוא ,טדָאטש
 ןעפרַאדעּב טינרָאג טעװ ןעמ ןוא ,דנייפ יד טימ ןערעװ גיטרַאּפ רעגנוה רעד
 ןעדיא יד ןעפמעק טינ ןעמ ןָאק שואי ןעגעק םורָאװ ;ןעגָאלש ייז טימ ךיז
 ןעלעװ ,ןהעשעג טינ טעװ סָאד בוא רעּבָא ;דרעװש ץכרוד ןעלַאפ ךָאד ןעליוו
 .ףוס ןעכילקערש ַא ןעּבָאה ייז

 ַאוֲא טימ ןעגיל וצ גיסַאּפ רַאֹפ ןעטלַאהעג טינ סע טָאה אפֹוג סוטיט
 רע טָאה רעּבָא טייז רעדנַא רעד ןופ ,ןוט וצ טינ טשינרָאג ןוא לייח ןעסיורג
 ןעטיירג סָאװ ,ןעשנעמ ןעגעק ןעפמעק וצ גיטינ טינ זיא סע זַא ,טנעכערעג
 הע טָאה ,ןעלַאװ עינ ןעיוּבוצפיא .גנַאגרעטנוא רעייז ןיילַא ךיז רַאפ וצ
 -ַאטשרעפ ,ץליהעג ןיא קחוד תמחמ טיײּברַא לעקיטש עלעווש ַא זיא ,טרעלקרעד
 טדָאטש יד ןעלגנירוצמורַא םורָאװ .רערעװש ךָאנ זיא ןעננַאגסױרַא עלַא ןער
 ןוא םילשורי ןופ סיירג רעד ןעגעװ ןופ גנירג טינ זיא לייח ן'טימ ןעצנַאגניא
 ףךילרהעפעג סע זיא ךיוא ,דנעגעג רעד ןופ םיאנּת עגיטסניגמוא יד ןעגעוו ןופ
 ןלימַא לָאז ןעמ ּבױא ,סנעגירעביא .ןעדיא יד דצמ ןעלַאטסױא יד רעּביא
 :עגסױרַא -עטרעגעלעב יד ךָאד ןעלעװ ,ןעגנַאגסױרַא עטסואוועב עלַא ןעטיה
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 עק יז ליײװ ןוא וצרעד ןעפוטש ייז טעװ טיונ יד לייוו ,ענעטלַאהעּב ןעניפ
 ןערהיפנײרַא ןעגעװ ענעטלַאהעּב ףיוא טעװ ןעמ זַא ןוא .דנעגעג יד טוג ןענ
 .רעפ דנעטיידעּב ךיז גנורעגעלעּב יד זומ טלָאמעד ,טדָאטש ןיא טנַאיװָארּפ
 ץלַא ,ןהייגרעפ טעװ סע טײצ רהעמ סָאװ זַא ,ארומ טָאה רע ןוא ,ןעהיצ
 ןָאק טייצ רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא .ןוחצנ רעד ןעגניירג טעװ םהור רעגיצניוו
 םצע ןיא ךָאד זיא םהור רעד רעּבָא ,ףוס ן'זיּב ןערהיפרעד גנידצלַא יאדוא ןעמ
 טימ טיקכיג ןעגינייאדעפ וצ ידכּב זיא ןכּב ,ןוטפיוא ןעכיגַא ךרוד טגנידעּב
 .רעד רָאנ ;רעיױמ ַא טימ ןעלגנירמורַא טדָאטש עצנַאג יד ןעמ זומ ,טייקרעכיז
 ךעלעו טלָאמעד .ןעגעווסיוא עלַא ןערַאּפשרעּפ וצ דנַאטש ןיא ןעמ זיא טימ
 ןעלעװ ייז רעדָא ,םילשורי ןעּבעגרעּביא שואי תמחמ רעדָא ןעזומ ןעדיא יד
 רעמיור יד ןעלעװ ייּברעד ןוא ,טיונ-סרעגנוה רעד ןופ ןּברק א רַאפ ןעלַאפ
 םעד ןיא ךיוא זַא ,ךיז טהייטשרעפ'ס .ןערחיר ןעפרַאד טינ רבא ןיק וליפא
 ןעמענ ךיז טעװ רע רָאנ ,דנעה יד טגיילעגפיונוצ ןעציז טינ רע טעװ לַאּפ
 .ַאווש ַא ףיוא ןעטכיר ךיז רע ףרַאדעּב טלָאמעד לייוו ,ןעלַאװ עיינ ןעיוּב ן'ראּפ
 זיא טײברַא עגיזַאד יד זַא ,טלַאה רעצימע בוא רעּבָא ,דנַאטשרעדיװ ןרנכ
 ןעטכַארטעּב ךיז רע לָאז טלָאמעד ,ןערהיפוצסיוא רעש וצ ןוא סיורג ֹוצ
 סיפע ןוטפיוא ןוא ,רעמיור יד רַאפ טינ ןעסַאּפ ןעגנומענרעטנוא עניילק זַא
 רַאפ ץוה ,גנוגנײרטשנָא ןהָא ךילגעמ טינ םענייק רַאפ זיא סערעדנעטיידעּב
 " ,טײהטַאג רעד

 טָאה ןוא ןעריציּפַָא יד טגייצרעּביא רע טָאה תורבס עכלעזַא טימ 2
 :רַא רעייז ליה ם'נופ ןעלייט יד ןעזייווּוצנָא להעפעּב ַא ןעּבעגעגסױרַא דלַאּב
 ןךוא ,טײּברַא רעד וצ קשח רעסיורג ַא טּפַאחעגנָא טָאה ןעטַאדלָאס יד .טייּב
 ןופ סעקערטש ענלעצנייא יד ןערָאװעג טלײטעגניַא ןענייז סע יװ םעדכָאנ
 ןעגָאױצרעּבירַא ךיז טסיילפעג ןענָאיגעל יד רָאנ טינ ןעּבָאה ,רעױמ רעד
 ןעגיּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא סעטרָאהָאק יד ךיוא רָאנ ,ןרעדנַא םעד רענייא
 .עד םעד ןערעװ וצ ןעלעפעג טכוזעג טָאה טַאדלָאס רע'טושּפ רעד ,ןָאיגעל
 יד ןוּבירט םעד רענעי ןוא ,(2 ןָאירוטנעצ םעד ןָאירוקעד רעד ,(1 ןָאירוק
 ןוא ,ןעטַאגעל יד ייּב ןעמענוצסיוא ךיז טסיילפעג ןעּבָאה רעדיװ ןענוּבירט
 .ןהײגמורַא גָאט ןיא לָאמ עכילטע טגעלפ סוטיט םורָאװ .רסיק םייַּב עטצעל יד
 ןעטײּברַא יד ןעקוקעּב וצ ידכּב

 ,ריטרַאװק.טּפיֹוה ןייז ןעוועג זיא סע ואוו ,םיירושא. יד ןופ רעגַאל ם'נופ
 ,טדָאטש רעײג רעד ןופ לייט ןעטשרעטנוא ןזיּב רעימ יד ןעגיוצעג רע טָאה
 יז רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,םיתיזה.רה םוצ זיּב ןורדק לחנ ן'רעּביא טרָאד ןופ
 ןוא ולעפ.ןעּבױט םוצ זיּב גרַאּב םעד ןעסילשנייא וצ טייז.םורד וצ טזָאלעג
 טַאװק םייּב לָאט ץרעּביא ךיז טּבױהרעד סָאװ ,ליגרעּב ןעשינכש םעד ךיוא
 ..ּבָארַא טזָאלעג יז טָאה ןוא טייז-ברעמ ןייק טדנעוועג *. רע טָאה טרָאד ןופ .חלש

 10 רעּביא רידנאמאקא (

 100 רעביא רידנאמָאק א (2
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 הבצמ "עד ייּב ןעגיוצעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד .לָאט ןעגיזָאד םעד ןיא ןרעדיצ

 ואוו ,גרַאּב םעד ןעסָאלשעגנייַא טָאה ,ףױרַא ןעּבױא ךָאנ ןנח לודג ןהֹּכ םינופ

 .ןופצ ןייק ןעגיוצעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד ;סויּפמוּפ טרעגעלעג טָאה טלעמונַא

 ןוא הבצמ סע'סודרוה ןעסָאלשעגנייַא טָאה ,תוינטק.תיּב ףרָאד ַא ייּברַאפ טייז

 ואו ,רידנַאמָאקרעּבױא ם'נופ רעגַאל םייּב טייז.חרזמ ןיא טגידנעעג ךיז טָאה

 ,גנייל יד טעידַאטס 39 טַאהעג טָאה רעיױמ עצנַאג יד .ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה יז

 ,סמערוט-ךַאװ ןהעציירד רהיא וצ טיוּבעגוצ ןעװעג ןענייז גינייווסיוא ןופ

 ןהעצ ןעפָארטעּב ,טנעכערעג םענײאניא ,טָאה ףקיה רעצנַאג רעייז סָאװ

 | . סעידַאטס

 זיא ױזַא ןוא ,ןערָאװעג .גיטרַאפ ןינּב רעצנַאג רעד זיא געט יירד ןיא

 רַאפ סָאװ ,טײּברַא ןַא ןערָאװעג טרהיפעגסיוא טייצ רעצרוק ךילּביולגנואנַא ןיא

 | . .לעיפ.וצ ןעװעג טינ םישדח ןעטלָאװ רהיא

 טימ טדָאטש יד ןעסָאלשעגנייַא טָאה רידנַאמָאקרעּבױא רעד יװ םעדכָאנ

 רעּביא ןעגנַאגעגמורַא טכַאנ עטשרע יד ןײלַא רע זיא ,רעיומ רעגיזָאד רעד

 ."העג סָאד רע טָאה טכַאג עטייווצ יד .ייז ןעקוקעּב וצ ידכּב ,סגעטסָאּפ יִד

 -ןענָאיגעל יד ןופ רערהיפנַא יד -- טכַאנ עטירד יד ןוא ,ץרדנסּכלַא ןוט ןעס

 סַײצ יד ךיז ןעשיװוצ טלייטעגרעדנַאנופ ןעּבָאה טייז רעייז ןופ סרעטכעוו יד

 ןעגנַאגעגמורַא טכַאנ עצנַאג יד ךָאנרעד ןענייז ןוא לרוג יּפ לע ןעפָאלש ןופ

 | | .סמערוט ענלעצנייא יד ןעשיווצ

 טייקכילגעמ יד ןערָאװעג ןעמונעגּפָא זיא ןעדיא יד ייּב יװ םעדָאנ 3

 עכילטיא ןערָאװעג ןעטינשעגּבָא יז רַאפ זיא ,טדָאטש ןופ ןערעװ וצ ןענורטנַא

 יעג רעכילקערש ץלַא זיא סָאװ ,טיונ.טרעגנוה יד ןוא ,גנוטער ףיוא טכיזסיױא

 יד ףיױא ,זיײװ'תוחּפשמ ןוא זייוורעזייה קלָאּפ סָאד טגיליטעגסיוא טָאה ,ןערָאװ

 ןענייז ןעסַאג יד ,רעדניק ןוא רעּבײװ עטכַאװשעגּבָא ןעגעלעג ןענייז רעכעד

 קניירק ןעלָאװשעגפיוא ,םירוחּב ןוא ךעלגניא .םינקז עטיוט טימ לופ ןעוועג

 ןוא רעצעלּפ עכילטנעפע יד רעּביא ,תוחור יװ ,טעקנָאלּבעגמורַא ןעּבָאה ,ךיל

 ײז טָאה טסעּפ.רעגנוה יד ואװ טרָאד ,דרע רעד ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז

 : | ,טּפַאהעגנָא

 טנָאקעג טינ ןיוש עטכַאװשעגּבָא יד ןעּבָאה םיבורק ערעייז ןייז וצ רּבקמ

 ָארשעגקירוצ ךיז רַאפרעד ןעּבָאה ,סיפ יד ףיוא ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ יד

 סינ זיא ףוס רענעגיא רעיײז לײװ ןוא עטיוט יד ןופ עסַאמ רעד תמחמ ןעק

 ןעּבָאה יז סָאװ ,ס'ננימ.רּב יד ףיוא ןעּברָאטשעג ןענייז ךס ַא .רעכיז ןעוועג

 ךָאנ ,תורבקה:תיּב םֹוצ טּפעלשעגקעװַא ךיז ןעּבָאה ךס ַא ,ןייז רּכקמ טלַאװעג

 םעד טיילעּב טָאה גָאלק ןייק ,רערט ןייק .ןעמוקעג זיא ףוס רעייז רעדייא

 .עג ןעכילטיא טױטעגקעװַא טָאה רעגנוה רעד :דנַאטשוצ ןעכילקערש ןעגיזָאד

 יד ןעּבָאה רעליימ עטנעפעענפיוא טיירּב טימ ןוא ןעגיוא ענעקורט טימ ,להיפ

 רעהירפ ןענײז סָאװ ,יד ףױא קרַאטש טקוקעג עגידנעּברַאטשּבָא ךילעמַאּפ

 רעלופסנעקערש ַא ןיא יװ ,ןעגייווש רעפעיט ַא ,החונמ וצ ןעמוקעג ייז רַאפ

 .טדָאטש ץרעּביא ןעגעלעג זיא ,טכַאנ.ןעטױט
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 ֹזַא טקנוּפ :רעּבױר יד ןעװעג ןענייז ץלַא סָאד רַאפ רעכילקערש רָאנ
 טּבױרעגסױא ןעּבָאה ,רעזיה יד ןיא ןעגנורדעגנײרַא ייז ןענייז םינרּבק יו
 טימ ןהייגסיורַא ןעגעלפ ןוא רעדיילק יד ייז ןופ ןעסירעגּבָארַא ,ס'ננימ.רּב יד
 ערעייז ןופ ןעציּפש יד ןעבורּפסױא ןעגעלפ יז רעדָא רעטכעלעג ןעדליװ ַא
 סלָאמטּפָא ֹוליפֲא ןעגעלפ ייז ,רהעמ ךָאנ .סרעּפרעק עטיוט יד ףיוא ןעלַאשזניק
 .עג ךָאנ ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןעלַאפעגרעדינַא ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ןעכעטשרעד
 ,ערעדנַא .רהעװעג.דרָאמ רעייז ןופ טייקפרַאש יד ןעבורּפוצסױא ידּכ ,טּבעל
 ףיוא תונמחר ןעּבָאה ןעלָאז ייז ,ייז ייּב ןעטעּבעג ךיז ןענָאה סָאװ ,טרהעקרעפ
 .סיוא טזָאלעג טָאּפש ןעגיטומרעביא טימ יז ןעּבָאה ,ןעכעטשרעד יז ןוא ייז
 ,רעגנוה ןופ ןהייג

 .תיּב םוצ ןעקילּב ערַאטש טימ טקוקעג ןעּבָאה עגידנעגרַאטש עלַא
 הלחּתכל ,דייהרעגידעּבעל םידרומ יד ןעזָאלעג ןעּבָאה יײז ואו ,ףױרַא שדקמה
 ןערעװ ןעּבַארגעּב ןעלָאז עטיוט יד זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג ךָאנ ייז ןעּבָאה
 ,חיר םעד ןעגָארטרעּבירַא טנַאקעג טינ ןעּבָאה ייֵז לייו ,ללּכ ןופ ןוּבשח ן'פיוא
 טושּפ ייז ןעמ טָאה ,ךסַא רָאג ןערָאװעג ןענייז עטיוט יד זַא ,רעטעּפש רָאנ
 ,ּבָארַא ןעלָאט יד ןיא ןרעיומ יד ןופ ןעפרָאװעגּבַארַא

 רעד םורַא ןעגנַאגעג ןזיא רע תעשּב ,לָאמ ןייא טָאה סוטיט תעשּנ 4
 ,טייקגיסילפ ךס יד ןוא ,עטױט טימ טליפעגנַא ןעלָאט יד ןהעזרעד ,טדָאטש
 טימ ןעּבױהעגפיא רע טָאה ,סרעּפרעק עגידנעליופ יד ןופ ןענורעג זיא סָאװ
 טינ זיא סָאד זַא ,תודע ןַא 'רַאפ טָאג ןעפורעגנָא טָאה ןוא דנעה ענייז ץפיז אי
 ךיז ןעּבָאה ןוא ךילהיירפ ןעװעג ןענייז ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד .,טיײּברַא ןייז
 ,רעגנוה ןופ םירוסי ןעטילעג ןעּבָאה סָאװ ,םידרומ יד תמחמ ,טוג טלהיפענ
 ןיטולחל ןעּבָאה רעמיור יד .טכַאמעג טינ רהעמ ןעלַאפסױא ןייק טציא ןעּבָאה
 ןעמ סָאװ ,ןעלטימ.סנעּבעל ערעדנַא ןיא ןוא האובת ןיא קחוד ןייק טַאהעג טיי
 ןעּבָאה ךס ַא .ןעצניװָארּפ עשינכש יד ןופ ןוא ןעיריס ןופ ןערהיפוצ ייז טגעלפ
 ןוא זײּפש ערעייז ןעזיװעּב ןעּבָאה ,רעיומ ם'נופ טייװ טינ טלעטשעגסיוא ךיז

 ,דנייפ יד ןופ רעגנוה םעד טציירעצ רהעמ ךָאנ ןעּבָאה

 .עג רעכייװ טינ ץלַא טָאה עגַאל עכילקערש עגיזָאד יד יװ תויה רָאנ
 יד ןופ טשער ץרעּביא תונמחר סיוא ,סוטיט טָאה רּבירעד ,םידרומ יד טכַאמ
 ךילגעמ ךָאנ זיא'ס עכלעוו ,יד גנַאגרעטנוא ןופ ןעװעטַאר וצ ידכּב ןוא רעגריּב
 רהייו ויא סע םגה ,ןעלַאװ ןעיוּב וצ ןעּביױהעגנָא רעדיװ ,ןעװעטַאר וצ ןעוועג
 ןעלַאװ עגידרעהירפ יד ּבעילוצ םורָאװ .ץליהעג ןעמוקעּב ֹוצ ןעוװעג רעוש

 ,טדָאטש ןופ הביבס רעד ,ןיא רעמיוג עלַא טקַאהעגסױא טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה
 90 ןופ ךלהמ ַא ןופ ץליהעג ןעגניירּב טזומעג טציא ןעּבָאה ןעטַאדלַאס יד ןוא
 רעיפ טיוּבעגסױא ַאינָאטנַא רעּביאנעגעק יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ .סעידַאטס
 רסיק רעד .עגידרעהירפ יד רַאפ רעסערג ךסַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעּבמַאד
 רעטײּברַא יד טָאה ןוא ןעטייווצ םוצ ןָאיגעל ןייא ןופ ןעטירעגמורַא זיא רעּבָא
 לד טימרעד ןעזייוועּב וצ ידכּב ,ןעלײַארעטנוא ךיז ןעלָאז יז ,ןעּבירטעגרעטנוא
 | ,דנַאה ןייז ןיא ך ןעניפעג ייז זַא ,רעּבױר
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 טָאה'ס .הלבנ.ישעמ ערעייז ףיוא הטרח ןייק טלהיפעג טינ ןעּכָאה יז רָאנ
 וא םיפוג יד ןופ תומשנ ערעייז טלײטעגּבָא ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,ןהעזעגסיוא
 .עּב ןייק .טרעהעג טינ ייז וצ ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,עדייּב טכיורּבעג ןעּבָאה
 טָאה גָאטהײװ םוש ןייק ,טרהירעג טינ תומשנ ערעייז טָאה להיפעג רערעס
 .,קלָאפ ןעטיוט םעד ןעסירעצ ייז ןעּבָאה טניה יװ .טלהי פעג טינ ףֹוג רעייז
 .תוסיפּת יד טליפעגנָא ייז ןעּבָאה עקנַארק טימ ןוא

 ,לעטיּפאק רעטנהעציירד
 ,םילשורי ןיא שדקמה:תיב ןופ גנוּביױרעּב ןוא דראמ

 ,ן'היתּתמ וליפַא טױט ןערעוװש ַא טימ ןעטיוט טזָאלעג טָאה ןועמש
 ,סֹּתיּב ןּב והיתּתמ (1 טדָאטש יד טּפַאחרעפ רע טָאה ףליה ןייז טימ סָאװ

 קלָאפ םייּב ןהעזעגנָא רהייז ןעװעג זיא סָאװ ,םילודג םינהֹּכ יד ןופ רענייא

 תעשּב ,טלָאמעד טָאה ,םהיא וצ יורטוצ קרַאטש טַאהעג ןעּבָאה עלַא סָאװ ןוא

 טדערעגנייא ,םילשורי ןופ רעגריּב יד טקירדעּב ןעּבָאה םיאנק יד טימ ןנחוי
 טָאה ייּברעד רָאנ ,רעזיילסיוא רעייז סלַא ןע'נועמש ןעמענפיוא ןעלָאז ייז ,ייז
 טיהרעפ טיג טָאה ןוא טלעטשעג טינ םיאנּת םֹוש ןייק םהיא רעהירפַא רע
 .דצ ןייז ןופ םיִשעמ עטכעלש ןופ ךיז

 תיּבה.לעּב רעד ןערָאװעג זיא ןוא ןעטָארטעגנײרַא זיא ןועמש רָאנ יו
 .ונעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןעגינעי םעד טנעכערעג ףֹּכיּת רע טָאה ,טדָאטש ןופ
 יזַא טקנוּפ ,אנוש ןייז רַאפ ,עגירעּביא עלַא יװ ױזַא טקנוּפ ,םהיא רַאפ ןעמ
 .עד .טײקשירַאנ תמחמ רָאנ טירש ןעגיזָאד םעד ןָאטעג ןעּבָאה טלָאװ רע יװ
 ,םהיא טגידלושעּב ןוא ןע'נועמש וצ ןערהיפ וצ טכַארּבעג םהיא ןעמ טָאה טלָאמ
 םהיא וליפַא טָאה סָאװ ,ןַאריט רעד ןוא ,רעמיור יד ןופ דניירפ ַא זיא רע זַא
 םוצ טּפשמ'רעפ םהיא ײטָאה ,גנוגיױייטרעפ ןייז ּבעילוצ טרָאװ ַא ןעּבעגעג טינ
 ןױש זיא רענײז ןהוו רעטרעפ רעד ;ןהיז יירד ענייז טימ םענייאניא טוט
 יב ןעטעּבעג ךיז טָאה רע זַא ןוא .ןסוטיט וצ ןערָאװעג ןענורטנַא רעהירפ
 .1ײרַא םהיא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד קנַאד תמחמ לָאז רע ,םימחר ןע'נועמש

 -- ןהיז ענייז רַאפ רעהירפ ןעטיוט אפוג םהיא ןעזָאל ,טדָאטש ןיא טזָאלעג !
 םוצ ןערהיפ ןעטצעל וצ םהיא לָאז ןעמ ,להעפעּבַא ןעּבעגעג ןועמש טָאה
 ךופ סרעּפרעק עטױט יד ףױא טעלױקעגקעװַא םהיא ןעמ טָאה ױזַא ,טיוט
 טָאה ײּברעד ;ןעגױא ענייז רַאפ טױטעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעדניק ענייז
 ןעלָאז רעמיור יד ןענַאװ ןופ ,טרָא ןַא ףיוא טרהיפעגפיורַא םהיא רעהירפ ןעמ
 םעד ןעּבעגעגרֶעּביא ןועמש טָאה החיצר יד ןערהיפוצסיוא .ןהעז ןענָאק םהיא
 ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,סודמּב ןּב ןנח ,ןעשנעמ ענייז ןופ ןעגיד'תוירזכַא עמַאס
 םהיא ןעלעוו יצ ,עגַארפ רעשיטָאּפש רעד טימ ן'והיתּתמ וצ טדנעוועג ייּברעד

 11 ,9 ,ןע ךוב ,/ ({

-- 146 --| 



 תומחלמ עשידיא יד

 ערעייז ! ןעפיולטנַא טלָאװעג טָאה רע ןעמעװ וצ ,עגינעי יד ןעפלעה ןענָאק
 ,ןעּבָארגעּב וצ טינ טגָאזרעפ ןועמש טָאה סרעּפרעק עטיוט

 טָאװ ,סולּבמזמ ןּב היננח ןהֹּכ רעד ןערָאװעג טיוטעג ןענייז יז ךָאנ
 טואעטסירַא טַאר םייּב רעּביירש רעד רעטייוו ,ןַאמ רענעהעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא
 ,קלָאפ ןופ ןעשנעמ ע'בושח 15 ךָאנ ןוא סױמַא ןּב

 טרַאּפשרעּפ גניירטש ןעטלַאהעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה רעטָאפ ס'פסוי
 סע רעװ .ןעכוזעּב םהיא רעדָא ןעדייר טינ םהיא טימ רָאט ּרעגריּב יד ןופ רענייק זַא ,ןייז עידומו זירכמ טזָאלעג ןעמ טָאה הדיגּב רַאפ ארומ תמחמ ןוא
 .ָאטשרעד תונעט ןהָא זיא ,טימרעד טייקנעדירפוצמוא ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה
 . ןערָאװעג ןעכ

 ,דוהי ןּב הדוהי רעסיװעג ַא טָאה ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד תמחמ 2
 .עג םהיא טָאה רענעי סָאװ ,רערהיפנָא ענעּבעגרעטנוא ס'נועמש ןופ רענייא
 תונמחר סיֹוא רשפא לייט םוצ -- ,םערוט ַא ןופ הרימש יד טױרטעגנָא טָאה
 תמחמ רעּבָא רקיע רעד ,ןערָאװעג טױטעג גיד'תוירזכַא ןענייז סָאװ ,יד רעּביא
 .רעטנוא ענייז ןופ ןהעצ ןעפורעגפיונוצ -- ,ןעּבעל םענעגייא ןייז ןעגעװ גרָאז
 יז וצ טָאה ןוא ,ןעזָאלרעפ ײז ףױא טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ענעּבעג

 ןטגָאזעג יוזַא

 סָאװ רעדָא ? תולוע עכלעזַא ןעגָארטרעּבירַא רימ ןעלעװ ךָאנ גנַאל יו,
 יײרטעג ןעּבײלּב ןעלעװ רימ ּביוא ,רימ ןעּבָאה גנוטער ףיוא גנונעפָאה ַא רַאפ
 ןעד יצ ?זנוא ןעגעק רעגגוה רעד ןיוש טינ ןעד טפמעק ?עשר ןעגיזָאד םעדו
 ךיז טהיגעּב שלַאפ יװ ןוא ?טדָאטש ןיא טעמּכ רעמױר יד טסינ ןענײז
 רינ ןעװמ ןעד יצ !ןָאטעג סטוג םהיא טימ ןעּבָאה סָאװ ,יד טימ ןועמש
 ןיא ןעטיט זנוא טעװ ןעמ זַא ,ארומ רעגידנעטש ןיא ןעּבעל םהיא ייּב טינ
 ?ןעוָאלרעּפ ךיז רימ ןענָאק רעמיור יד ןופ טרָאװ ןפיא סָאװ טײצ רעד
 !טדָאטש יד ןוא ךיז ןעװעטַאר ןוא רעױמ יד ןעּבעגרעּביא ייז רימָאל ,ןכּב

 רַאפ ןהעצ יד ןענואועג תונעט עכלעזַא ךרוד טָאה רע יװ םעדכָאנ
 .עג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד ןעגרָאמ ןעגעק טקישעגּבָא רע טָאה ,ןַאלּפ ןייז
 טשינרָאג לָאז ןעמ ידכּב ,רעטרע ענעדיישרעפ ןיא ,עדנַאמָאק ןייז רעטנוא ןעוו
 העש רעטירד רעד ןיא ךרע ןַא רע טָאה ןײלַא ןוא ,ןַאלּפ ןעגעװ ןהייגרעד
 םעד ןעמונעגנָא ןעּבָאה יז ןופ עכילטע .רעױמ םוצ רעמיר יד ןעפורעגוצ
 ןוא ,טיורטעג טינ םהיא ןעּבָאה ערעדנַא ,גנוטכַארעפ טימ גָאלשרָאפ ןעגיזָאד
 יז לײװ ןעסיװ טלָאװעג טינ טשינרָאג ןופ ללכּב טָאה לייט רעטסערג רעד
 יס-יװ.ײס ײז ןעלעװ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,טנעכערעג ךָאד ןעּבָאה
 ,הנּכס םוש ַא ןהָא הלשממ רעייז רעטנוא טדָאטש יד ןעמוקעּב

 ףיז טלָאװעג ןעּבָאה עטנעפָאװעּברעװש יד טימ סוטיט רָאנ יװ רעּבָא
 (סואורעד ךיז טָאה סָאװ ,ןועמש ןעמוקעגנָא זיא ,רעױמ םוצ ןרעטנעהענרעד
 ,רענעמ יד ןעּפַאה ןעסייהעג ןוא םערוט םעד טצעזעּב טָאה ,השעמ רעד ןעגעוו
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 עטױט ערעיײז ןעפרַאוּבָארַא ןוא רעמור יד ןופ ןעגיוא יד רַאפ יז ןעטיוט
 ,ּבָארַא רעיומ ןופ סרעּפרעק

 וצ הרתמ טרעהעגפיוא טינ טָאה סָאװ ,ףסוי זיא טייצ רענעעי ןיא 3
 . ןערָאװעג ןעּפָארטעג ,רעױמ רעד םורַא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע תעשּב ,ןייז
 ,תושלח ןיא ןעלַאפעגרעדינַא ףֹּכיּת זיא רע זַא ױזַא ,ּפָאק ןיא ןייטש ַא טימ
 סרַא טדָאטש ןופ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעלַאפעג זיא רע יװ
 רסיק רעד ּביױא ,ןײרַא טדָאטש ןיא טּפעלשעגנײרַא  אמּתסמ םהיא ןעטלָאװ ןוא
 .ןעציש וצ םהיא ידכּב ,ןעשנעמ ןעטסכיג םֹוצ סָאװ טקישעג טינ טלָאװ
 טָאה ,ןעדיא יד טימ ןעגָאלשעגמורַא ךיז ןעּבָאה ייז סָאװ טַײצ רעד יא
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םעד ןעגעװ ןיזטסואװעּב ןהָא טעמּכ ץפסוי ןעמ

 | | . ןעגָארטעגקעװַא

 ןעגיזָאד םעד ןעּבָאה ייז זַא ,טניימעג ןעּבָאה סָאװ ,רעּבָא םידרומ יד
 ,געװ ןופ טמַארעגּבָא ,טגנַאלרעּפ ױזַא יז ןעּבָאה טוט ןייז סָאװ ,ןעשנעמ
 טיײרּפשרעפ הרושּב יד ךיז טָאה דלַאּב .יירשעג-ןעדיירפ ַא ןעּביױהעגפיוא ןעּבָאה
 ַא רענױאװנייַא עגירעּביא יד ייּב ןעפורעגסױרַא טָאה ןוא טדָאטש ן'רעּביא
 .ינעי םעד טױט רַאפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז תמחמ ,טײהנעגָאלשרעדינ עסיורג
 ךיז טנָאקעג יז ןעּבָאה ,סולפנייַא ןייז ףיוא ךיז גידנענייז ךמוס ,סָאװ ,ןעג

 .רעמיור יד וצ ןהײגוצרעּבירַא ןעגעוורעד

 סנהוז רהיא ןעגעוװ ןעגנַאגרעד הסיפּת רעד ןיא זיא רעטומ ס'פסוי תעשּב
 ,תּפדי ןופ ןעװעג ןעניײז סָאװ ,סרעטכעװ ערהיא וצ טגָאזעג יז טָאה ,טיוט
 יז טָאה ,טּבעלעג טָאה ףסוי תעשּב ךָאנ וליפַא לייװ ,ןרעג סע טּבױלג יז זַא
 טגָאזעג יז טָאה סנירענעיד ערהיא וצ רָאנ .טַאהעג טינ םהיא ןופ דיירפ ןייק
 ַא ןעװעג זיא יז סָאװ ,ןופרעד יז טָאה סָאד טָא זַא ,ןייװעג טימ דייהרעליטש
 ןהוז םעד טינ ןליפַא רָאט יז זַא ,טסײה סָאד ,רעדניק לעיפ יֹוזַא ןופ רעטומ
 .ןײז רּבקמ יז טעװ רע זַא ,טּפָאהעג טָאה יז סָאװ ,ןייז רּבקמ

 ַא ףױא רהיא ןעפַאשרעפ טנָאקעג טינ טָאה הרושּב עשלַאפ יד רָאנ =
 םורָאװ .החמש טייצ רעגנַאל ַא ףיוא -- רעּבֹױר יד ןוא תובצע טייצ רעגנַאל
 רעױמ רעד רַאֿפ ןעזיװעּב ךיז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ךיג זיא סָאװ ,ףסוי
 .עװ טּפָארטשעּב יז ןעלעװ ןעכיג ןיא זַא ,רענגעג ענייז ןעפורעגוצ טָאה ןוא

 לָאמַא רעדיװ רע טָאה ,טרהעקרעפ ,קלָאפ סָאד .גנודנואוורעפ ןייז רַאפ ןער
 רעדיװ רעגריּב יד ןענייז ,םהיא גידנעהעזרעד .ןעּבעגוצרעטנוא ךיז ןעפורעג
 .ארומ ןעמוקעּב ןעּבָאה םידרומ יד רָאנ ,ךיז ייּב רעטסעפ ןערָאװעג

 ןופ ךיילג ןעגנורּפשעגּבָארַא טיונ תמחמ ןענייז רעפיולרעּביא עֶכיֵלטע 4
 טקנוּפ ,דנעה יד ןיא רענייטש טימ ןעפָאלעגסױרַא ןענייז ערעדנַא ;ןרעיױמ יד

 .עג ןעּפָאלטנַא ייז ןענייז ךָאנרעד רָאנ ,ןעפמעק ןעלעװ ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא

 ,רעמיור יד וצ ןערָאװ

 ייֵז סָאװ ,גנוגיטעז יד :ףוס ןעגירעיורט ַא טַאהעג יז ןעּבָאה רעּבָא ָאד

 רעדייא ,טױט רעיז טכַארּבעג רעכיג סטָאה ,רעמיֹור יד ייּב ןענופעג ןעּבָאה
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 ןענייז ײז תעשּב םורָאװ .ןעטילעג רעהַא זיּב ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעגנוה רעד
 .רעסַאװ יװ ױזַא ןוא ןעלָאװשעג ןעװעג ייז ןענייז ,דנייפ יד ייּב ןעמוקעגנָא
 .רעד ןעּבָאה ייז זַא רָאנ .ןעטילעג ןעּבַאה ייז סָאװ ,קחוד םעד תמחמ ,גיטכיז
 רָאנ ןוא ,טצַאלּפעג יז ןעּבָאה ,ןעגָאמ ןעגידייל םעד ןעדָאלעגנָא לעיפוצ ךָאנ
 ןעּבָאה ,ןעטיה וצ ךיז טסואװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעּבעל ןעּבילּבעג ןענייז יד
 רעיײז טנהייװעגוצ ךילעמַאּפ ןעּבָאה ןוא רעגנוה ןעסיורג רעייז ןעטלַאהעגנייא
 .עװעג טנהיײװעגּבָא טייצ עגנַאל ַא ןופרעד ןענייז ייז סָאװ ,זײּפש וצ רעּפרעק

 טָאה ,ןערָאװעג טעװעטַארעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז סָאװ ,יד ףיוא רָאנ
 ,רעפיולרעּביא ןַא טּפַאחעג ןעמ טָאה .רעיריס יד ייּב ,גָאלּפ רעדנַא ןַא טרַאװעג
 ןעגעלפ ןעדיא יד םורָאװ .האוצ ןייז ןופ רעקיטשדלָאג ןעּבילקעג טָאה סָאװ
 .דלָאג ןעגנילשּבָארַא ןעפיולטנַא ן'רַאפ ,ןערָאװעג טלהייצרעד ןעּבױא זיא סע יװ
 .עג זיא טדָאטש ןיא .ןעכוזרעטנוא ןעמעלַא ןעגעלפ םידרומ יד תמחמ ,רעקיטש
 טָאה סָאװ ,סָאד סעקיטַא ףלעװצ רַאפ טפיוקעג טָאה ןעמ :דלָאג ךסַא ןעו
 ײּב ץנוק ןעגיזָאד םעד טקעדעגפיוא טָאה ןעמ תעשּב ,25 טסָאקעג רעהירפ
 עלַא רעּביא טיירטשרעפ דלַאּב ךיז טָאה ,טדנעװעגנָא םהיא טָאה סָאװ ,םענייא
 .ניא ןענייז ,ןָא ןעמוק ייז תעשּב ,רעפיולרעּביא יד זַא ,גנַאלק ַא רעצעלּפרעגַאל
 תמחמ ןעגָאה רעיריס ךיוא ןוא רעּבַארַא ךס ַא .דלָאג טימ טליפעגנָא ןעצנַאג
 ידכּב ,דָאנעג ןעטעּבעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ייּב רעכיײּב יד ןעטינשעגפיוא םעד
 טינ יאדוא ןעדיא יד ןעּבָאה גנוגינײּפ ערעגרע ןייק .דלָאג טרָאד ןעכוז וצ
 ייוװצ ךרע ןַא ייּב ןעמ טָאה טכַאנ רעגיצנייא ןייא ןיא : ןהייטשוצסיוא טַאהעג
 ,רעכייּב יד ןעטינשעגפיוא ןעשנעמ דנעזיוט

 ,הלבנ רעגיזָאד רעד ןעגעװ טסואורעד ךיז טָאה רסיק רעד תעשּב 5
 יירעטייר טימ עגידלוש יד ןעלגנירמורַא ןעזָאל וצ קשח סיורג טַאהעג רע טָאה

 ןופרעד םהיא טָאה להָאצ עסיורג רעייז רָאנ .ןעזיּפש טימ ייז ןעכעטשרעד ןוא
 ןענייז ,ןעפָארטשעּב יז טפרַאדעּב טָאה רע סָאװ ,יד םורָאװ .ןעטלַאהעגּבָא
 טע'גרה'רעד ןֿפױא ַאְזַא ףױא ןענייז סָאװ ,יד רעדיא ,רהעמ ךס ַא ןעװעג
 . ןערָאװעג

 רעטילימ.ספליה ם'נופ רערהיפנָא יד ךיז וצ ןעפורעג רע טָאה רעּבירעד
 טּפַאחעג ןעמ טָאה ןעטַאדלָאס עשימיור יד ךיוא םורָאװ -- ןענָאיגעל יד ןופ ןוא
 ןַאהרַאפ עקַאט ןענייז סע יצ ,טגערפעג יז טָאה ןוא -- הלבנ רעגיזָאד רעד ייּב
 עסואימ עכלעזַא ןוטּבָא ןענָאק סָאװ ,עכלעזַא טיילסגירק ענעגייא ענייז ןעשיווצ
 .ייז רַאפ טינ ךיז ןעמעש יז ּביױא ןוא ,סניוװעג ןרעכיזמוא ןַא ּבעילוצ םישעמ
 .רעּבליז ןופ ןוא דלָאג ןופ טכַאמעג ןענייז סָאװ ,רהעװעג ערע

 ;רהיא טליװ/ ןכּב, :ןעלַאפעגנָא רע זיא רעיריס יד ןוא רעּכַארַא יד ףיוא
 ןעגידירפעּב ,עגונ טינ רָאג אפוג ךייַא זיא סָאװ ,המחלמ ַא ןיא ,סע טסייה
 רעיא רעמיור יד ףיוא ןעפרַאװפױרַא ךָאנרעד ןוא תֹוואֹּת ערעייֵא טשרעוצ
 םוצ ,םורָאװ ?ןעדיא יד וצ האנש רעיא ןוא ןעדרָאמ וצ טסולג ןעגיד'תוירזכַא
 ןיא טגילייטעּב ךיז ןעטַאדלָאס ענעגייא עניימ ןופ עכילטע ןעּבָאה ,ןרעיודעּב
 ײ ָםיִׂשעֹמ עכילדנעש ערעייא
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 יז טעװ רע זַא ,רענלעז עדמערפ יד טעשַארטסעג רע טָאה ךָאנרעד
 .על יד ֹוצ ןוא .הלבנ ַאזַא ייּב ןעצימע ןעּפַאח ךָאנ טעװ ןעמ בוא ,ןעטיוש
 ,גיירּב ןוא עג"דושח יד ןעניפעג וצ ,להעפעּב ַא ןעּבעגעגסיױרַא רע טָאה ןענָאיג
 .םהיא וצ ייז ןעג

 ,טינ ףָארטש ןײק ףױא טקוק ,סיוא טזײװ ,דלעג וצ הקֹוׁשּת יד רָאני
 ןייק ןוא ,ןערָאּבעגניַא ןעשנעמ םייּב זיא טייקכיײר וצ רהעגעּב רעגיד'ארומ ַא
 יד יװ ,ןעּברַאדרעּפ ןייז וצ טײקרַאטש ַאזַא טימ טינ םהיא טּביײרט הואּת ןייא
 ןעצינערג ןעּבָאה תֹוואֹּת ערעדנַא עלַא סָאװ .טייצ רעד ןיא ,טייקגיריגדלעג
 ןעװעג ךיוא ָאד זיא יאדוא .ארומ ךרוד ןערעװ ןעטלַאהעגנייַא ןענָאק ןוא
 טזָאלעג ןוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןעפרָאװרעפ טָאה סָאװ ,ייּברעד דנַאה סטָאג
 ,גנַאגרעטנוא ןייז וצ גנוטער ףיוא ןעלטימ עלַא ןערהעקמוא

 טציא ןעמ טָאה ,סעקנושַארטס טימ טגָאזרעפ טָאה רסיק רעד סָאװ ,סָאד
 "יד ןעּפַאח ןעגעלפ ןערַאּברַאּב יד .דייהרעליטש ענעּפָאלטנַא יד טימ ןָאטעגּבָא
 ײז ןוא ןהעז טנָאקעג ךָאנ יז טָאה רעצימע רעדייא ,רעהירפ ענעפָאלטנַא
 ,טינ טהעז רעמיור ןייק יצ ,ןעקוקמורַא ךיז ייז ןעגעלּפ ךָאנרעד .ןעכעטשרעד
 םירעדעג ערעיײז ןופ ןעמענסױרַא ןוא עכילקילגמוא יד ןעדיינשפיוא ןעגעלפ
 .סערג רעד ;גיצניװ ייּב רָאנ דלָאג ןענופעג ןעמ טָאה ,סנעגירעּביא ,דלָאג יד
 ןיא .גנונעפָאה רעשלַאפ ַא ּבעילוצ ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא רעּבָא בור רעט
 ןעּבָאה סָאװ ,ךס ַא ןעטלַאהעגּבָא ףוס רעגירעיורט רעייז טָאה רעּבָא לֵאפ ןעדעי
 ,ןַאלּפ רעייז ןערהיפוצסיוא ןוּפ ,ןהייגוצרעּביא העדּב טַאהעג

 ךיז ןנחוי טָאה ,ןעמענ וצ סָאװ ןעװעג טינ ןיוש זיא קלָאפ םייּב זַא 6
 ךס ַא ןעצלעמשעצ טזָאלעג טָאה רע .שדקמה-תיּב םעד ןעּביױרעּב ן'רַאּפ ןעמונעג

 ײּב טנעידעג ןעּבָאה סָאװ ,םילּכ ,םהיא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,תונּתמ |
 טנישרעפ טינ וליפַא טָאה רע ;ןעשיט ןוא ןעלסיש ,סעפעגשימ ,הדובע רעד
 . .ןעװעג בדנמ ןעּבָאה יורפ ןייז ןוא סוטסוגװַא סָאװ ,ךעלגירקנייוו יד

 שדקמה-תיּב םעד דובּכ ןעּבעגעגּבָא גידנעטש ןעּבָאה םירסיק עשימיור יד
 טּבױרעגקעװַא דיא רענערָאּבעג ַא טָאה רֹעּבָא טציא .גנוריצ ןייז טרחעמרעפ ןוא
 םורא סָאװ ,יד וצ טגָאזעג טָאה ןנחוי ןוא .רעדנעלסיא יד ןופ תונּתמ יד
 ןענייז סָאװ ,םיצפח עכלעזַא ןעכױרּבעג ןעמ געמ קפס םוש ןהָא זַא ,סהיא
 ץנַאג סע זיא רעּבירעד ןוא ,ןעגעװ דובּכ סטָאג ּבעילוצ ,טָאג וצ טגילייהעג
 םהיא ןופ ךיוא ןעפרַאדעּב ,םוטגילייה ן'רַאפ ןעפמעק סָאװ - ,יד סָאװ ,גיטכיר
 .עג ךיז טָאה סָאװ ,לעמיוּב עגילייה יד ןעמונעג רע טָאה רעּבירעד .ןעּבעל
 ,טיהעג םהיא ןעּבָאה םינהּכ יד סָאװ ,ןײװ ןעגילייה םעד ןוא ,לכיה ןיא ןעגופ
 ענייז ןעשיװצ טליײטעצ טָאה ןוא ,תולוע יד םהיא טימ ןעסיגעּב וצ ידכּב
 41 ןיה ַא רַאפ רהעמ ןופרעד טכיורּברעפ טָאה יז ןופ רעכילטיא סָאװ ,ןעשנעמ

 להיטעג ןימ סָאװ ,סָאד ןעגייושרעפ וצ ןעגניוצ טינ ךיז ןָאק ךיא

 ןעצכעלָאש.רעײא סקעז ןופ סָאמ יד זיא גול ַא ;גול 12 -- ןיה א 4
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 יד טגיליטרעפ טיב ןעכיג ןיא .ןעטלָאװ רעמיור יד בוא :;ןייַא רימ טסילפ
 טדָאטש יד טלָאװ ,ךיא ןעכער ,טלָאמעד ,סרעכערּברעפ ןופ עדנַאּב עגיזָאד
 ,טציילפרעפ יז .טלָאװ לוּבמ ַא רעדָא ,דרע רעד ןופ ןערָאװעג ןעגנולשעגנייַא
 .לעמיה ןופ רעייפ ַא ךרוד ןערָאװעג טנערּברעפ יז טלָאװ ,םודט יװ ,רעדָא
 רעד רעדייא ,רוד םענעּברַאדרעּפ רהעמ ךסַא טַאהעג ךיז ייּב טָאה יז םורָאװ
 תעגושמ יד ,תמאּב .ןעפָארטש ענעי ןהייטשוצסיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעגינעי
 .רעפ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא קלָאּפ עצנַאג סָאד טָאה םיעשר עגיזָאד יד ןופ
 ,שינעּברַאד

 .יאנמ ?רעדנוזעּב תורצ עלַא ןענעכערסיוא ךָאנ ךיא לָאז סָאװ ּבעילוצ 7
 טָאה ,ןסוטיט וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,רזעילא ןּב
 ןעטיה טפרַאדעּב טָאה רע סָאװ ,רעױט ןעגיצנייא ןייא ךרוד זַא ,טרעכיזרעפ
 ץרַאפ ןערָאװעג טיוּבעגסױא זיא רעגַאל רעד סָאװ ,גָאט םעד טניז ןעמ טָאה
 הומּת שדה שאר ויּב ןסינ שדוח ןיא געט ןהעצרעפ טסײה סָאד ,טרָאטש
 .ירעּביא .להָאצ עכילקערש תמאּבַא זיא סָאד .עטיוט 115 880 ןעגָארטעגכרוד
 טינ עטיוט יד טלהייצעג ךַאװ,רעױט רעד ןופ רידנַאמָאק סלַא רע טָאה ,סנעג
 .לֹּב טוומעג טָאה רע לײװ ,להעפעב ןרעדנזעּב ַא טױל רָאנ ,אחרוא בגַא
 ערעיײז ןעּבָאה ערעדנַא .דלעג.הרובק יד עסַאק-טדָאטש רעד ןופ ןעלהָאצ
 יד טָאה ןעמ סָאװ ןירעד ןענַאטשעּב זיא הרובק יד ;ןעװעג רּבקמ םיבורק
 .ייז ןעפרָאװעגּבָארַא ןוא טדָאטש ץצוח ןעגָארטעגטױרַא עטיוטי

 .ָאה ,םהיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעפיולרעּביא ענעהעזעגנָא ךסַא
 .רּב עמירָא יד ןופ להָאצ יד ןעפָארטעּב טָאה לּכה.ךס זַא ,טלהייצרעד ןע3-
 להָאצ יד ;600000 - ןרעױט יד ךרוד ןעפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ט'גנימ
 יד ןופ חֹּכ רעד תעשּב .ןהיגרעד טנָאקעג טינ ןעמ טָאה עגירעּביא יד ןופ
 ךרוד טייל עמירָא יד ןעגָארטוצסױרַא ףיוא טקעלקעג טינ ןיוש טָאה ןעשנעמ

 - רעטײװ טלהייצרעד יײז ןעּבָאה ױזַא - ןעמ טָאה טלָאמעד ,ןרעױט יד
 יז טרָאד ןוא רעזייה ערעסערג יד ןיא סרעפרעק עטױט יד טּפעלשעגפיונוצ
 , ןעסָאלשעגנױײַא

 רעש זַא ןוא ,טנעלַאטַא רַאפ טפיוקרעפ ןעמ טָאה ץייוו סָאמ ַא
 רהעמ טנָאקעג טינ ןעמ טָאה .,ןערָאװעג ןעסָאלשעגנייַא זיא טדָאטש יד תמחמי
 .לָאװ יז זַא ,טייוװ יוזא ןעגנַאגרעד ךס ַא ייּב טיונ יד זיא ,ןעסנירג ןייק ןעּביילק
 ןעמ סָאװ ,סיּפע טרָאד ןעּביילק וצ ידכּב ,טסימ טנעפיוה עלַא טכוזעגכרוד ןעט
 זיא ,לעקע טימ רָאנ ןעקוקנָא טנָאקעג טציא זויּב טָאה ןעמ סָאװ ;ןעסע ןָאק
 יז תֶעשֹּב ,תונמחר טלהיפעג ןעּבָאה רעמיור יד .הליכַא ןַא ןערָאװעג טלָאמעד
 | .טרעהעג סָאד ןעּבָאה/

 ,ןעגױא ענעגיא טימ ןהעזעג סָאד ןעּבָאה סָאװ ,רעּבָא םידרומ יד
 ןעלַאמעגנָא זיא טיױנ יד זיּב ,ש'נשקע'רעפ ןּוא טרהירעגמוא ןעּבילּבעג ןענייז
 טדָאטש ן'רעביא טּבעװשעג ןיוש טָאה סָאװ ,לוּפ רעזייּב רעד .ךיוא יז ףיוא
 םישוה ערעייז טּפָאטשרעּפ ןעצנַאגניא טָאה ,ּפעק ערעייז רעּביא ןוא
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 .ךוּב רעטסקעז
 .טלאהניא

 .רעגנוה ם'נופ טצַאשרעה-סענעקערש יד ןוא םידרומ יד ןופ שואי ןענעוו

 ערעיײז טיוּבעגסױא ןעּבָאה רעמיױר יד יװ םעדכָאנ ,םילשורי

: 

 +עיורט רעד

 ןופ הביבס רעד ןופ ןהעזסיוא רעגיר

 | . ןעלַאװ

 םעדכָאנ ,הנאד עגיּבלעז יד ןעלַאפעּב זיא ןעדיא יד ײס ןוא רעמיור יד ייס יוזאיוו

 ,לַאפסױא ןַא טכַאמענ ןעכָאה ןעדיא יד יװא יװ .ןערָאװעג טיוּבעגסױא ןענײז ןעלַאװ יד יװ

 .ןעלַאװ:טגנורעגעלעּב יד ןענערּברעפ טנָאקעג טינ ןעבָאה ײז רָאנ

 *יטש יד ךרוד ַאינָאטנַא ןופ רעיױמ יד ןעלַאפ םוצ טכַארּבעג ןעבָאה רעמיור יד ױזַא יװ

 עטייװצ יד ןהעזרעד ןעּבָאה ײז זַא רָאנ ,ןעגנוּבָארגרעטנוא ךרוד ןוא סענישַאמ ערעייז ןופ ןעס

 .טומ םעד ןערָאלרעפ ײז ןעּבָאה ,ןעשנעמ ענַײז ךרוד ןעיוּבסױא טזָאלעג טָאה ןנחוי סָאװ ,רעיומ

 ;טָאװ ,ןעשגעמ עגײז עדער רעטנעכייצעגסיוא ןַא ךרוד טרעטנומעגפיוא טָאה סוטיט ױזַא יװ

 ירעיומ רעד ףיוא םערוטש ַא ןעכַאמ וצ טגעװרעד טינ ךיז ןעּבָאה

 ןוא רעױמ רעד ףױא ףיױרַא ןענייז ערעדנַא עגינייא םהיא ךָאנ ןוא סוניּבַאס ױזַא יװ

 םעגרה'עגסיוא טָאװה רע יװ םעדכָאנ ,טלַאפ טוניּבַאס .ןעדיא יד ןעבירטרעפ ןוא ןעגָאלשעג ןעבָאה

 ,דגייפ ךסא

 ףמַאק ם'נופ גנובײרשעּב .רעיױמ עטירד יד ךיוא ןעמונעגנייא ןעבָאה רעמיור יד ױזַא יו

 יי .שדקמהיתיּב םעד םורַא ןעדיא ןוא רעמיור ןעשיווצ

 ןײלא ךָאנרעד זיא ןוא ןעדיא ךס א טעיגרה'עגסיוא טָאה סָאװ ,סונַאילַא ָאירוטנעצ ןענעוו

 | - .ַאינָאטנא ןיא ןעפולטנַא רעמיור יד ,ןעלַאפעג

 לָאז רע ,ן'פסוי ןעטעּבעג טָאה ןוא אינָאטנַא ןערעטשעצ ןעסייהעג טָאה םוטיט ױזַא יװ

 .ןעדיא יד טימ ןעדייררעּביא לָאֿפַא ךָאנ

 ס'פסוי וצ טרעהעגוצ טינ ךיז ןעּכָאה םידרומ יד יװ םעדכָאנ ,ןעּבָאה רעגריּב ךס ַא ױזַא

 ײו טָאה סוטיט יזא יװ ןוא ,רעמױר יד וצ ןהײגוצרעּביא ידכּב ,טדָאט
 יו

 ש יד ןעזָאלרעפ ,דייר

 .אנפוג ןיײק טקישעגנָא
| 

 ףכיק םעד ןעּבעגרעביא ,ןעלָאז יז ,םידרומ יד ןעטעבעג ןעּבָאה רעפיולרעביא יד ױזַא יו

 טָאה סוטיט ױזַא יװ ןוא ,רענינעּפשרעדיװ ךָאנ עטצעל יד טכַאמעג ןעּבָאה יז רָאנ .,טדָאטש יד

 ןעבילבעג ץלא ךָאנ ןענַײז ײז זַא ןוא ,םידרומ יד ןעפרואװרָאפ ןעכַאמ ן'פסוי ךרוד טזָאלעג

 / | ,דלַאװעג ןעכיורּבעג וצ .ןעטָארטעגוצ רעדיװ רע זיא ,גיקַאנטרַאה

 ןוא ןעשנעמ עטסגיטומ יד ליה ןעצנַאג ןַיז ןעשיווצ ןעבילקעגסיוא טָאה סוטיט ױזַא יװ

 ײֿבַא ןופ ןהעזעגוצ טָאה ןײלא רע סָאװ טײצ רעד ןיא ,שדקמה-תיּב ןעגעק טקישעגסױרַא ייז טָאה

 | יי .ףמאק םינופ גנולקיווטנע יד אינָאט
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 .טלאהניא

 טמיטשעּב טינ ןעבילּבעג זיא רע רָאנ ,טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ףמַאק רעד ױזַא יװ

 ,םידדִצ עדייּב ןופ ןערהעװנָא עסיורג יב

 .שדקמה-תיּב ןעגעק ןעלאװ טיוּבעגסױא ןעבָאה רעמיור יד ױזַא יװ

 ןערהָאװעגנָא טאהעג ןעּבָאה רעטײר ענַײז ןופ עגינײא יװ םעדכָאנ ,טָאה סוטיט ױזַא יװ

 *עביא יד ןעגיאװעּב רע טָאה םעדכרוד ןוא ,ענידלוש יד ןופ םענייא טפָארטשעּב ,דרעפ ערעייז

 .דרעפ ערעייז ןעסַאּפפױא רעסעב ןעלָאז יז ,עגיר

 ,םיתיזה רה םייּב לַאפסיױא ןַא ליטש רעד ןיא ןעכַאמ טלָאװעג ןעּבָאה םידרומ ךס א ױזַא יו ,

 .ױל ַא טּפַאחעג טָאה סוינַאדעּפ רעטײר רעד ױזַא יװ .ףערָאװעג ןעגָאלשעג ןענײז יײז רָאנ

 א ןעװעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,רסיק םוצ טכַארבעג םהיא טָאה ןוא רוחּב ןעכילדנייפ ןעגידנעפ

 .ץפח רערעײט

 יד ידכּב ,שדקמה:תיּב םעד םורַא םינינב יד ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ןעדיא יד יװַא יװ

 .םוטגילײה םעד ןעמעננייא םיוא טרָאד ןופ ןענָאק טינ ןעלָאז רעמיור

 ןוא םהיא טימ ןעלגנַאר ךיז ןעלָאז ײז ,רעמיור יד טרעדָאפעגסױרַא טָאה דיא ַא ױזַא יװ

 ךיז טָאה רע סָאװ םעד תמחמ ,ןעלַאפעג רע זיא ףוס-לכ.ףוט רָאנ ,ןעװעג חצנמ טשרעוצ טָאה

 ,ןעטלַאהעג סיורג

 טנערּברעפ רעמיור ךסא ןענַײז םעד קנַאדא סָאװ ,ןעדיא יד ןופ גנַאג ןעגיצנוק א ןעגעוו

 | . ןערָאװעג

 8 יזַא יװ ןוא ,טכַארּבעגמוא ןײלַא ךיז טָאה סוגנָאל טַאדלָאס רעשימיור רעד ױזַא יו

 טָאה סָאװ ,ן'סויקול רבח א םענַײז דרע רעד ןָא ןָאטעג רעדײלש א טָאה סוירָאטרעס רעסיוועג

 .טּפַאחעגנָא םהיא

 ןָאטעגנָא טָאה רעגנוה רעד סָאװ ,תונּברוח יד ןעגעװ ןעגנורעדליש עגידרעטייוו

 ידניק ןעגײא רהיא ןעסעגעגפיוא טָאה סָאװ ,םירמ יורפ עשידיא יד ןעגעוו

 "עג ,ןעלַאװ יד ןעױב טגידנערעפ ןעבָאה ײז יװ םעדכָאנ ,ןעבָאה רעמיור יד ױזַא יװ

 סע ןוא סרעטײל:מערוטש יד ןערָאװעג טלעטשעגקעװא ןענַײז סע ױזַא יװ .קעבמערוטש טכַארּב

 ןערָאװעג ןעגָאלשעג ףוט.לּכ-ףוס ןענײז רעמיור יד ןעכלעו ןיא ,ףמַאק ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה

 רעײפ ןעגײלרעטנוא ןעסײהעג טָאה ןוא רעּבירעד ןערָאװעג סעּכ ןיא זיא סוטיט ױזַא יװ

 .ןרעיוט יד יײיּב

 ",ן'סוטיט וצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ם'נועמש ינַאריט םעד ןעגעוו

 רעד ןיא ןוא ,שדקמה:יתיב םעד ןענעו טָאר.סנירק א זעטלאהעגנְכָא טָאה סןטיט יװַא יװ

 יערּבעפ ןעגעק שיגרענע טגָאזענסױרא ךיז רע טָאה ,טלײטעצ יז ןעבָאה ןעגנוניימ יד סָאװ .טיײצ

 | ,שדקמה-תיּב םעד ןענ

 ןעטלָאװ ַײז ןוא סנעטסַאפ.ךצװ עשימיור יד ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענײז ןעדיא יד ױזַא יװ

 "ד ןעּבירטרעפ ןוא עניגײז יד ףליה וצ ןעמוקעג טינ טלָאװ רסיק רעד בוא ,ןעּבירטרעפ יז

 . ןעדיא

 .ןעליװ סע'סוטיט ןעגעק ןערָאװעג טנערברעפ זיא שדקמה:תיב רעד יוזַצ יװ

 ײיבלעז ןיא ןוא שדוח ןעגיּבלעז ןיא ןערָאװעג טנערּברעפ זיא שדקמה-תיּב רעד ױזַא יװ

 ,םילבב יד ןופ ןערָאװעג טנערברעפ טלעמונַא זיא רע ןעכלעװ ןיא ,גָאט ןעג
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 ,טלַאהניא

 א ןעמוקעגמוא ,ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה שדקמהיתיב רעד יװ םעדכָאנ ,ןענײז סע ױזַא יװ

 ךיז ןעּבָאה עגידנעּברַאטש יד ןופ ןעצכערק יד ױזַא יװ ןוא ,רעטלע םענעדיישרעפ ןופ ןעדיא ךש

 .רעמיור יד ןופ יירשעג:סגירק ן'טימ טשימעגסיוא

 םוצ טפעהעגוצ ןעװעג ןענײז סָאװ ,ןעזיּפש יד טצונעגסיוא ןעּבָאה םינהֹּכ יד ױזַא יװ

 ךיז ןעבָאה ןעדיא ע'בושח יײװצ יזַא יװ ןוא ,רעמיור יד ןעגעק ןעזיּפשּפרָאװ סלֵא ,שדקמהיתיּב

 ןופ לײט םעד ןעדנוצעגרעטנוא ןעבָאה רעמיור יד יוזַא יװ .רעייפ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ןײלַא

 ןענערּברעפ טזָאלעג ןעּבָאה ןוא ,רעייפ ןופ טניושרעפ ןעבילבעג רעהַא זיּב זיא סָאװ ,שדקמה-תיּב

 : .ןעשנעמ 6 000 ךרע ןַא

 ,תער ןַײז וצ טּבױלגעג יז טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,םיאיבנ עשלַאפ יד ןעגעוו

 .שדקמה.תיב ןּברוח ץ'ראפ ןעזיװעּב ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיתפומ יד ןעגעוו

 ןוא שדקמה:תיב ןיא ךעלדנהעפ.סגירק ערעײז ןעגָארטעגנײרַא ןעּבָאה רעמיור יד יוזַא יװ

 ןעמ סָאװ ,דלָאג עסַאמ רערעייהעגמוא רעד ןעגעװ .ןעיירשעג-סנעדיירפ טימ ן'סוטיט טסירגעּב ןעּבָאה

 | .טּפַאװחרעּפ טָאה

 ן'פיוא םינהֹּכ יד טימ םענײאניא ןעטלַאהעּב טאהעג ךיו טָאה סָאװ ,לעגניא םעד ןעגעוו
 .סיוא ,םינהּכ יד ױזַא יװ .רעמיור יד טרַאנעגּבָא טָאה רע יױזַא יװ ןוא ,שדקמה-תיּב ןופ רעיומ

 .ןעטיוט יז ןעסייהעג טָאה רעכלעװ ,ן'סוטיט וצ גָארַא ףוס-לּכ-ףוט ןע נייז ,רעגנוה ןופ עטרעטַאמעג

 ןוא ,ןעסעומשכרוד ײז טיִמ ךיז לָאז רע ,ן'סוטיט ןעטעּבעג ןעּכָאה ןענַאריט יד ױזַא יװ

 .ײז ראפ ןעטלַאהעג טָאה רע עדער עגיטרַאסיורג א רַאפ סָאװ

 ןיא רעּבירעד ןוא ,תונשקע עטרענימעגמוא ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה ןענַאריט יד ױזַא יװ

 ,ער וצ סָאװ טינ ןעבָאה ײז זַא ,ןעגָאזנָא טזָאלעג ײז טָאה ןוא סעּכ ןיא גיד'ארומ ןײרַא סוטיט

 גנידצלַא ןעטַאדלָאס ענײז ןעלהיופעב ךָאנרעד טָאה רע ױזַא יװ ןוא ,תונמחר ןייז ףיוא ןענעב

 .ןעדניצוצרעטנוא

 רעד ױזַא יװ ןוא ,רסיק םײב ץוש טכװעג ןעּבָאה סָאװ ,סע'סעטַאזיא םיבורק יד ןעגעוו

 | .םיור ןייק ןעגניירב טזָאלעג יז טָאה רסיק

 .רעפ ןעּבָאה ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ן'פיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןעּבָאה םידרוע יד ױזַא יװ

 ,טרָאד ךיז טַאהעג טָאה סָאװ ..עסַאמ עצנַאג יד טע'גרה'עגסיוא ,רעמיור יד טרָאד ןופ ןעּבירט

 .דייהרעגידעּבעל רעמיור ײװצ ןעגנאפעג ןעמונעג ןוא ,ןעּבילקעגפיונוצ

 ןופ לײט םעד טנערּברעפ ןוא עדנַאגרעּבױר יד ןעּבירטרעפ/ ןעּבָאה רעמיור יד ױזַא יו

 .ןעבילבעג ץנַאג ךָאנ זיא סָאװ ,טדָאדטשי

 .רעפ ךיז ,ןעטסרעסיוא םוצ ויּב ףמאק םעד טרהיפעג רעטײװ ןעּבָאה ןענַאריט יד יוזא יװ

 | .ננײג עשידרערעטנוא יד ףיוא גידנעזָאל

 .טע ױזַא יװ ןוא ,טדָאטש לײט ןעטשרעּבױא םעד ןעמונעגנייַא טָאה רסיק רעד ױזַא יװ

 סָאװ ,ןועמש רָאנ ,טדָאטש לײט ןעטשרעטנוא םעד ןעמעגוצרעּביא ןעסָאלשעב ןעּבָאה םידרומ עכילי

 .טע'גרה'עג ייז טָאה ,ןַאלּפ ם'נופ ןערָאװעג רהָאװעג זיא

 ןעּבעגעגרעּביא םהיא טָאה ןוא רסיק םוצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןהֹּכ םעד ןעגעווי

 .םיצפח ערעײט ךסא
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 .טלצהניא

 םעדכָאנ ןוא ,סעגישַאמ טכַארבעג ,סעֶּבמַאד טיוּבעג לָאמַא ךָאנ ןעּבָאה רעמיור יד ױזַא יװ

 טפַאחעגנײרַא ײז ןעגָאה ,גנײג עשידרערעטנוא יד ןיא ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז םידרומ יד יז

 .טדָאטש עצנַאנ יד הלשממ רעײז ןיֵא

 יגיטסעפ רהיא טרעדנואוועּב טָאה ןוא טדָאטש ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא רסיק רעד ױזַא יװ

 ײרד רָאנ ןהײטש טזָאלעג טָאה ןוא ןערעטשעצ ןעצנַאגניא יז ןעסײהעג רע טָאה ְּךָאנרעד :טייק

 | .תורובג ענײז ןופ ןמיס א רַאפ סמערוס

 יד רענײא ןעבָאה סָאװ ,םידרומ ןוא רעּבױר יד ןעטיױט טזָאלעג טָאה רסיק רעד ױזַא יו

 םוצ ,גוצ:ףמואירט ןַיז רַאפ ןעטלַאהעּב לײט םוצ רע טָאה רעּבָא עגירעּביא יד ,ט'רסמ'עג ערעדנַא

 ןעטסערג םעד רָאנ ,םירצמ ןופ ןעבורג-גרעּכ יד ןיא רעדָא ןעצניװָארּפ יד ןיא ןעקנָאשרעפ לייט

 ,טפיוקרעפ רע טָאה לייט

 ם'גיא ןעננַאפעג ןוא טיוטעג ןערָאװעג ןענײז סָאװ ,ןעדיא להָאצ רעד ןופ לּכהירס רעד

 | .המחלמ רעד ןופ ךשמ

 ירעטנוא יד ןיא ןערָאװעג ןעפָאלטנא ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ

 .גניג עשידרע

 :טדָאטש רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא קירּוצ קילכ ַא
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 .לעטיּפאק רעטשרע

 ףיוא רעמיור יד ןופ לַאפנָא רעד -- .רעגרע טרעװ טדָאטש ןופ ענגַאל יד

 . ַאינָאטנַא |

 ,ןערָאװעג רעכילקערש םילשורי ןופ תורצ יד ןענייז גָאט וצ גָאט ןופ 1
 .סרעגנוה יד ןוא ,טידרומ יד טרעטיּברעפ רהעמ ץלַא טָאה קילגמוא רעד לייוו
 .נָא טָאה ,קלָאפ ןעשיװצ טעװעדליװעג ךילקערש ױזַא ןיוש טָאה סָאװ ,טיונ
 ןעּבָאה דלַאּב זַא ,טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס .אפוג ייז ןעגיליטרעפ וצ ןעּבױהעג
 ןעּבָאה סָאװ ,סרעּפרעק עטױוט סנעפיוה עצנַאג טדָאטש ןיא ןעּבילקעגנָא ךיז
 ןוא הפגמ ןופ היר ַא טײרּפשרעפ ןעּבָאה ,קילּבנָא ןעכילקערש ַא טלעטשעגרָאפ
 עטצעל יד םורָאװ .ןעלַאפסױא ערעיײז ייּב עדנעפמעק יד ֹוליפַא טרעטשעג
 .לָאװ ייז יװ ױזַא ,סרעּפרעק עטיוט רעּביא געװ ַא ןעכַאמ ךיז טזומעג ןעּבָאה
 ,גנוסיגרעפ-טולפ רעגיד'ארומ ַא ךָאנ ןעגנורדעגכרוד טַאהעג טינ טכַאלש ַא ןיא ןעט

 יד טּפַאהעגנָא טָאה תונמחר ןײק טינ ןוא רעדיוש ןייק טינ רעּבָא
 יז ןעּבָאה ךיוא .סיפ יד טימ עטיוט יד ןעטערט ןעגעלפ ייז תעשּב ,םיעשר |

 ןמיס ןעטכעלש ַא ןהעזעגנייַא טינ עטיוט יד ןופ גנודנעש רעגיזָאד רעד ןיא
 .עּב ןעועג ןענייז סָאװ ,דנעה טימ ,הּברדא .גנַאגרעטנוא םענעגייא רעייז רַאפ
 זַא ,דנייפ יד ףיא ןוט ףרָאװ ַא ךיז ייז ןעגעלפ ,דרָאמרעדורּב ךרוד טקעלפ
 וצ לוכיבּכ תונעט טַאהעג ןעטלָאװ ייז יװ יוִזַא ,ןעטכודסיוא טנָאקעג טָאה סע
 גנונעּפָאה יד טינ םורָאװ .גנַאל יױװַא ךָאנ ךיז טמַאז ּףָארטש ןייז סָאװרַאפ ,טָאג
 ,המחלמ יד ןערהיפ וצ רעטײװ טומ םעד ןעּבעגעגנייַא ייז טָאה ןוחצנ ףיוא
 | .שואי רעד רָאנ

 ןופ ךשמ ןיא ןעלַאװ יד טגידנערעפ ןעבָאה טייז רעייז ןופ רעמיור יד
 ;ץליהעג עגיטיונ יד ןעגניירּב וצ הימ ךס ַא טסָאקעג יז טָאה'ס םגה ,געט 1
 ןעצנַאגניא טכַאמעג ,טקרעמעּב ןעּבױא ןיוש ןיא סע יװ ,ייז ןעּבָאה ייּברעד
 ןופ סעידַאטס 90 ןופ ךלהמַא ףױא טדָאטש םורַא דנעגעג עצנַאג יד ליוה
 ,יז ;דנעגעג רעד ףיוא ןעקוק וצ גירעיורט תמאּב ןעװעג זיא'ס ,ןעטייז עלַא
 רעמיוּב טימ טריצעּב ךייר ןעװעג זיא יז תמחמ ,טצ:עלגעג רעהירפ טָאה סָאװ
 .רעמיוּב ןופ טּביורעּב ןוא טסיװ ןעװעג םוטעמוא טציא זיא ,רעדעס ןוא

 ןוא הדוהי עטלַא יד ןהעזעג לָאמ ַא טָאה סָאװ ,רעדמערפ ןייא ןייק
 .עד םעד ןהעזרעד טלָאװ רע תעשּב ,םילשורי ןופ טדעטשרָאפ עכילרעה יד
 םיז ןוא ןערערט ענייז ןעטלַאהנייַא טנָאקעג טינ רע טלָאװ ,ןּברוה ןעגיטלָאמ
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 תומחלמ טעשידיא יד

 טקעמעגסיוא טָאה המחלמ יד םורָאװ .ןהעשעג זיא סָאװ ,טייּבמוא ן'רעּביא ןעצ

 טנעקעג רעהירפ טָאה סָאװ ,רעצימע בוא ןוא ,טייקנייש .ןופ ןמיס ןעכילטיא

 רָאנ ,טנעקרעד טינ יז רע טלָאװ ,ןיהַא ןעמוקעג גנולצולּפ טלָאװ ,דנעגעג ידז

 ,םהיא רַאפ ןעגעלעג זיא עכלעװ ,טדָאטש יד טכוזעג טלָאװ רע

 יור יד טּפַאשרעּפ ןעלַאװ יד ןופ גנוגידנעעּב יד טָאה סנעגירעביא 2

 טפרַאדעּב ךיז ןעּבָאה עטצעל יד .ןעדיא יד רעדייא ,גרָאז רעגיצניװ טינ רעמ

 ךי טעװ סע ּבױא ,ןערעװ ןעמונעגנייַא דלַאּב טעװ טדָאטש יד זַא ,ןעטכיר

 !עטלָאװ רעמיור יד ,טרהעקרעפ ,ןעלַאװ יד ןעדניצוצרעטנוא ןעּבעגנייַא טינ יז

 יד ךױא ּבױא ,םילשורי ןעמענוצנייַא רהעמ טַאהעג טינ טכיזסיוא םוש ןייק

 ןיטולחל טָאה ייז לי ,תישאר .ןערָאװעג טעטכינרעפ ןעטלָאװ ןעלַאװ עגיזָאד

 טכַאװשעגּבָא ןעוועג ןענייז ןעטַאדלַאס יד ליײו ,תינשהו ,לַאירעטַאמ.יוּב טלהעפעג

 רעד יז ייּב זיא תולּפמ עטּפָא יד ךרוד ןוא ,ןעשינרעטַאמ עסיורג יד ךרוד

 .ןערָאװעג ןעמונעגּבָא טומ |

 טכַאמעגנָא ,טדָאטש ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טיונ יד טָאה ,םעד ץוח

 ,אפוג רענױאװנייַא יד ייּב רעדייא ,רעּבױר יד ייּב טײהנעגָאלשעגרעדינ ערעסערג ַא

 .גערטרעדמוא ערעייז ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ יד אל םורָאװ

 טשינוצ רעדיװ גידנעטש ןעּבָאה יז רָאנ ,ןעּבעגכָאנ טלָאװעג טינ ,תורצ עכיל

 רעד ךיז ןעּבָאה יז סָאװ םעדכרוד ,רעמיור יד ןופ ןעגנונעפָאה יד טכַאמעג

 ,גנייג עגיצנוק ךרוד -- ןעלַאװ יד ןעגעק :גלָאפרע ןַא ךָאנ גלָאפרע ןַא טפמעק

 'עג ןיא ,רעױמ ערעייז ןופ טיײקגיטסעפ רעד ךרוד -- סענישַאמ יד ןעגעקי

 יד ךָאנרעד ןוא .טייקטסיירד רעדליװ רעייז ךרוד -- טנעהַאנ רעד ןופ געלש

 ןעדיא יד יײּב זַא ןהעזעגנייַא טציא ןעּבָאה רעמױר יד יװ תויח :ךַאז.רקיע

 גירק ,רעגנוה ,גירק-רעגריּב ןייז רבוג ןָאק סָאװ ,חֹּכ רעגיטסייג ַא ןַאהרַאפ- זיא י

 זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ייז ןענייז ןכּב -- ,תוינערופ ערעדנא ךטַא ןוא

 ,ןעמוקייּב טיג ױזַא טקנוּפ ןעמ ןָאק רענגעג ערעיײז ןופ ףמַאק םוצ הקושת יד

 ךיז יז ןעּבָאה םעד תמחמ ןוא ,הרצ-.תע ןַא ןיא טייקגיטפאהדנאטש רעייז יװ

 ּבױא ןעשנעמ עכלעזַא ןוטפיוא טנָאקעג ןעטלָאװ סָאװ :ענַארפ יד טלעטשעג

 ץלַא יז טכַאמ לזמ רעטכעלשַא וליפַא ּבױא ,לזמ ןעטוגַא ךַאנ ןעּבָאה ייז

 וצ רעמױר יד ןעגיאװעּב עקַאט ןעבָאה תווכס עגיזָאד יד .רעגיקַאנטרַאה

 ירעהירפ רעדייא ,סנעטסָאּפ-ךַאװ ערעקרַאטש ךָאנ סעּבמַאד יד ייּב ןעטלַאה

 וצ רעד רַאפ טגרָאזעג ךיוא ןעּבָאה .ַאינָאטנַא ןיא ןעשנעמ ס'נגחוי 3

 יד רעדײא ךָאנ ןוא .ןעכַארּבעגכרוד ןערעװ רעױמ יד טעװ רעמָאט ,טמנוק

 לַאפסיוא ןַא טכַאמעג יז ןעּבָאה ,ןעקריוװ וצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה קעבמערוטש

 טינ ךיז גנומענרעטנוא יד סטָאה לָאמ סָאד רָאנ .ןעגנוגיטסעפעּב יד ףיוא

 רָאנ ןעצרַאקלוטש טימ ןעפָאלעגסױרַא ןענייז ייז ,עקַאט תמא ;ןעּבעגעגנייַא

 .עגקירוצ ךיז יז ןעּבָאה ,ןעלַאװ יד וצ זיּב טכיירגרעד ןעּבָאה ייז רעדייא

 .רעמירָא גנונעפָאה ןייא ףיוא ,ןעגיוצ

 .כילטייהנייא טלהעפעג ךילרעפניישעּב ןַאלּפ רעייז ןיא טָאװ לֹּכ םדוק

 סָאװ ,ןעגנולײטּבָא עניילק ןיא לַאפסױא םעד טכַאמעג ןעּבָאה ייז לייוו ,טייק
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 ןוא גידנרעטיצ ייּברעד ןוא ,דנַאנַא ןעשיווצ ןעדנוּברעפ ןעוועג טינרָאג ןעגייז |
 סע .גהונ ךילטנייוועג ךיז ןענייז ןעדיא יד יװ טינ ,רֹוציקּב -- ,גידנעלקנייווק
 -עג גיטנעק גידנעטש ייז ןענייז םעדכרוד סָאװ ,גנידצלַא טלהעפעגסיוא טָאה
 וצ טסנוק יד ןוא לַאפנָא רענעסָאלשעג-טסעפ ,טייקדניוושעג ,טייקטסיירד :ןעװ
 ,ןעטניה ןופ ךיז ןעצישעּב

 .ירפ יד טַאהעג טינ רהעמ טָאה לַאפנָא רעייז סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןוא
 ַא ףױא רעמיור יד ןהעז טזומעג ,םעד ץוח ,יײז ןעּבָאה ,עיגרענע עגידרעה
 - .רעק ערעייז טימ ןעּבָאה ייז םֹורָאװ .גידנעטש רעדייא ,עיציזָאּפ רערעקרַאטש
 ץיגרע ןיא זַא ױזַא ,ןעלַאװ יד טקעדעּב טַאהעג ןעמוקלופ סרעצנַאּפ ןוא סרעּפ
 ןענָאק לָאז ןעמ ואו ,ץַאלּפ ןעגידייל ןייק ןעקרעמעּב טנָאקעג טינ ןעמ טָאה

 .עּב טסעפ ךיז ייּב טַאהעג טָאה רענלעצנייא רעכילטיא ןוא ,רעייפ ןעדניצנָא |
 יד בוא םורָאװ ,טרָא ןייז ןעזָאל וצ רעדייא ,ןעּברַאטש וצ רעסעּב ,ןעסָאלש
 / .ָאה ערעײז עלַא ןעטלָאװ ,רעייפ ןטימ קעװַא ךיוא ןעטלָאװ ןעלַאװ עגיזָאד
 ,לָאס יד ןופ להיפעגנערהע רעד זיא ,םעד ץוח .ןערָאװעג טשינ.וצ ןעגנונעפ
 רעּביא ןייז רבֹוג תואמר לָאז גידנעטש זַא ,םעד ןעגעק ןענַאטשעגּפײױא ןעטַאד
 ןעדיא ,טיקטינעג רעּביא עסַאמ ,טסנוקסגירק רעּביא טייקדליװ ,טיײקגיטומ
 . רעמיור רעּביא

 ןעּביײרטוצקירוצ ןעפלָאהעגטימ ךס ַא סענישַאמ יד ןעּבָאה סנעגירעּביא
 ,םעד ןעטלַאהּבָא רע טגעלפ ,ןעלַאפ טגעלפ יז ןופ רענייא ּבױא : רעלַאפנָא יד
 רעטײװ הנּכסַא ןעװעג זיא סע יװ תויה ןוא ,םהיא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 יז ןעניײז ױזַא .טומ רעד ןעלַאפעג ןעמעלַא ייּב זיא רעבירעד ,ןהייג וצ
 יד זַא ,טנעהָאנ ֹױזַא ןעמוקעגוצ ןענייז ייז רָאנ יװ ,ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא עלַא
 ןעבָאה ייז רעדייא ךָאנ ,ייז ןופ עגיגייא :ןעמערט טנָאקעג ייז ןעּבָאה ןעלייפ
 רַאפ ןעקַארשרעד ךיז ןעּבָאה יז תמחמ ,געלשעגַא ןיא ןעזָאלעגנײרַא ךיז
 ךיז ןעּבָאה ערעדנַא ,דנייפ יד ןופ הנחמ רעטכידעג ,רעטנעדרָאעג טֹוג רעד
 ,ןעזיּפשפרָאװ ךרוד ןערָאװעג טעדנואוורעפ ןענייז ייז תעשּב ,ןעגיוצעגקירוצ
 טלעדיזעג ןרעדנַא םעד רענייא ייז ןעּבָאה ,טשינרָאג טימ קירוצ גידנעהייג
 שאר ןעמוקעגרָאפ זיא לַאפנָא ןַא ףיוא בורּפ רעגיזָאד רעד .םינדחּפ רַאפ
 " ,זומּת שדוח

 .עג רעמיור יד ןעּבָאה ,ןערָאװעג ןעּבירטרעפ ןענייז ןעדיא יד רָאנ יװ
 ןעפרָאװעג ייז ףיוא ןעמ טָאה ּבָארַא ַאינָאטנַא ןופ םגה ,קעּבמערוטש טכַארּב
 ענעדיישרעפ ןוא ןעזייא רעקיטש ,ץלָאה ןעטייש עגידנענערּב ,רעגייטש עסיורג
 .ןײרַא דנַאה ןיא ןעדיא יד ןעּבעגעג יז טָאה טיונ יד סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא
 ןרעױמ ערעיײז ףיױא ןעזָאלרעפ קרַאטש ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד 'םגה םורָאװ

 .נופ ,רעמױר יד ןופ סענישַאמ יד ןופ ןעטלַאהעג טינ טשינרָאג ןעּבָאה ןוא
 ,רעטנעהענ ןעמוק יז ןעזָאלרעד וצ טינ ךיז טהימעג ייז ןעּבָאה ןעגעווטסעד
 רענגעג ערעייז ןעכוז רַאפרעד זַא ,ןעטלַאהעג ןעגָאה ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד
 זיא רעיױמ יד תמחמ ,סענישַאמ יד ןופ ּפעלק יד ןופ ַאינָאטנַא ןעטיה וצ
 רעטסערג רעד טימ טײּברַאעג טייז רעייז ןופ יז ןעּבָאה רעּבירַעד ןוא ,ךַאװש
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 ןעטנעמַאדנופ יד ןעגידעשעּב וצ טפָאהעג ןעּבָאה ײז תמחמ ,גנוגניײרטשנָא
 .טרָא ןופ טרהירעג טינ ץלַא ךיז ןעּבָאה רעטרע ענעּפָארטעג יד רָאנ

 ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעסָאשעג רדסּכ רעמיור יד ףיוא טָאה ןעמ םגה

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,הנּכס רעד ךרוד ןעקערשּבָא טזָאלעג טינ ןיטולחל ךיז יז
 .קעּבמערוטש יד טימ טײּברַאעג רעטייװ ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןעּבױא ןופ ייז וצ
 ײז ןעּבָאה סרעדנוזעּב ,ןעדָאש ןעטילעג ץלַא ךָאנ ןעּבָאה יז יװ תויה רָאנ

 ַײז ןופ עכילטע  ןעּבָאה רעּבירעד ,ןערהעװנָא עסיורג טכַארּבעג רענייטש יד

 טימ ןעּבָארגעגרעטנוא ןעּבָאה ,ךיז רעּביא ךַאד ַא ןעדליש ערעייז ןופ טכַאמעג

 יז ןעּבָאה הימ סיורג טימ ןוא ןעטנעמַאדנופ יד סנעקָאלּפ טימ ןוא דנעה יד

 זיא לײװרעד .רעימ ןופ רענייטש עסיורג רעיפ ןעכַארּבעגסױרַא טצעלוצ

 ןערָאװעג טלעטשעגּבָא זיא ןעטיז עדייב ףױא ןוא ,רעטסניפ ןערַאװעג

 | ,ףמַאק רעד

 .רעד זיא סָאװ ,רעיומ יד ןעלַאפעגניַא גנולצולּפ זיא רעּבָא טכַאנייּב

 טָאה ןנחוי ואװ ,טרָא םענעי ףיוא ,קעּבמערוטש יד ךרוד ןערָאװעג טרעטיצ

 ,םעד תמחמ סָאד זיא ןהעשעג .גנַאג ןעשידרערעטנוא ןַא ןענַארגעגסױא טַאהעג

 ןעלַאפעגניַא זיא גנַאג רעד סָאװ!

 עדייּב ןופ גנוגיטומרע רעד וצ עגונּב טָאה שינעהעשעג .עגיזָאד יד 4

 .עג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןפרעד ךופיה םעד טקנוּפ םשורַא טכַאמעג םידדצ

 ם'נופ לַאפנייא רעגידגנולצולּפ רעד טָאה יײז סָאװ ,ןעדיא יד .ןעטכיר טנָאק

 טּפרַאדעּב ,ןעמונעגנָא טינ ןעלטימ ןייק םעד ןעגעק ןעּבָאה יז סָאװ ,רעיומ

 זיא ַאינָאטנַא סָאװ ,טוג ץנַאג טלהיפעג ךיז ןעּבָאה ,ןעקערשנַא ךילטנעגייא

 עטכירעגמוא יד זיא רעמױר יד ייּב ,טרהעקרעפ .,ןהייטש ןעּבילּבעג ךָאד

 :כרוד ןערָאװעג טרעטשעג ,ןעלַאפעגנייַא זיא רעיומ יד סָאװ ,רעּבירעד דיירפ

 ןעּבָאה ןעשנעמ ס'ננחוי סָאװ ,רעיומ עטייווצ ַא ןהעזרעד ןעּבָאה ייז סָאװ ,םעד

 רעימ עטייװצ עגיזָאד יד ,תמא ,רעטשרע רעד רעטניה טיוּבעגסױא טַאהעג

 ,תישאר ,עטשרע יד רעדייא ,ןעמעננייַא רעגנירג טנָאקעג גולפ ןיא ןעמ טָאה

 ,ןהייגפױרַא םעד טרעגנירגרעפ ןעּבָאה רעטצעל רעד ןופ תוברוח יד לייוו

 רעדייא ,רעכַאװש ךס ַא זיא יז זַא ,טנעכערעג טָאה ןעמ לייוװ ,סנעטייווצ ןוא

 .עצ ןערעװ ןענָאק ךיג יז טעװ ,העש יפל טיוּבעג זיא יז לייװ ןוא ,ַאינָאטנַא

 .ןעגײטשוצפױרַא ךיז טגעװרעד טינ רענייק טָאה ןעגעװטסעדנופ .טרעטש

 יַעֹּב ךיז יַאדוַא ןעטלָאװ ,ןוט סָאד טבורּפעג ןעטלָאװ סָאװ ,עטשרע יד םורָאװ

 .טױט ןרעכיז ַא ףיוא ןעטכיר טפרַאד

 יב ןעּבױה ןָאק ןעמ זַא ,טגייצרעּביא ןעװעג זיא סוטיט יװ תויה 5

 , ,עדער עדנרעטנומפיוא ןַא ךרוד רקיע רעד ףמַאק םוצ קשח םעד טיילסגירק יד

 .צלַא ןעסעגרעפ ןעכַאמ ןעמ ןָאק תוחטבה ןוא ןעגנורעטנומפיוא ךרוד זַא ןוא

 רע טָאה רעּבירעד -- ,טױט םעד ןעטכַארעפ וצ ןענרעלסיוא וליּפַא ןוא תונּכס

 רעייז זעבורּפוצסױא ידכּב ,ןעשנעמ ענייז ןעשיוװצ עטסגיטומ יד ןעפורעגפיונוצ

 .טגָאועג ױזַא ייז וצ טָאה ןוא ,טומ
 -נומענרעטנוא עכלעזַא וצ ןעצימע ןרעטנומפיוא לָאז ןעמ ּביוא !םירבח,
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 רָאנ טינ הּפרח ַא סָאד זיא טלָאמעד ,ָאטינ ייז ןיא זיא הנּכס ןייק סָאװ ,ןעג

  .עװ ןופ ,םעד ךיוא רָאנ ,טדנעװעג זיא גנורעטנומפוא יד ןעמעוװ וצ ,יד רַאפ

 ,ןרעטנומפיוא .ןדחּפ ַא זיא רע ןַא ,ןעפרַאװרָאפ ןעמ ןָאק ,סיוא טהייג יז ןעמ

 ,ןעגנומענרעטנוא עכילרהעפעג וצ זױלּב ןעשנעמ ַא ןעמ ףרַאדעּב ,ךיא ןיימ

 ייא ןייז טױל ןערהיפסיוא אמּתסמ רעכילטיא טעװ עגירעּביא יד םורָאװ

 ' .קשח םענעג

 רעױמ רעד ףיא ןהייגוצפיורַא :ןייז הדומ ןעפָא ךיא ליװ רעּבירעד

 ןעפמעק וצ זַא ,ןייז ףיסומ ךָאנ ליװ ךיא רָאנ ;ךַאז ערעװש ַא עקאט זיא

 םש ַא ןעמוקעּב וצ טכוז סָאװ ,םעד רַאפ דָארג טסַאּפ ןעטייקגיריווש ןעגעק

 יד זַא ןוא ,סנייש סיּפע זיא טיוטנעדלעה רעד זַא ,ןעשנעמ ןעגיטומ ַא רַאפ

 ןערעװ טעװ ,ןוט וצ יז טשרעוצ ךיז ןעגעװרעד סָאװ ,יד ןופ טַאט עגיטומ

 | ,טניולעּב סיוועג

 ןַא טלָאװ סָאװ ,סָאד דָארג טומ רעיא ןרעייפרעטנוא לָאז טשרעוצ

 תונשקע רעייז ןוא ןעדיא יד ןופ טײקגיטּפַאהדנַאטש יד :ןעקָארשעגּבָא ןרעדנַא

 . ןוא רעמױר סלַא ,רהיא בוא ,הּפרחַא ןעוװעג ךָאד טלָאװס .קילגמוא ןיא |

 ןיא המחלמ ןערהיפ וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רהיא סָאװ ,ןעטַאדלָאס עניימ
 -- ןײז וצ חצנמ טנהיײװעג רהיא טיײז המחלמ רעד ןיא ןוא ןעטייצ-םולש

 טּפַארק וצ עגונּב ןעגײטשרעּבירַא ךייַא ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,ןעזָאלרעד טלָאז

 ףייא ייּב טעמּכ ןיוש זיא ןוחצנ רעד תעשּב ,ךָאנ טציא דָארג ןוא -- ,טומ ןוא

 תולּפמ ערעזנוא .טײהטָאג רעד דצמ ףליה טמוקעּב רהיא ןוא ,דנַאה ןיא

 ;ןעדיא יד ןופ טומ ןעטלעפייוצרעפ ם'נופ אצוי.לעוּפ רעד רָאנ ךָאד ןענייז

 . ןוא טיײקגיטומ רעייֵא ךרוד טרעסערגרעפ ןערעװ ,טרהעקרעפ ,תורצ ערעייז

 לַאפנייַא ,גנורעגעלעּב ,טיונ.סרעגנוה ,גירקרעגריב םורָאװ .ןעליװ סטָאג טימ

 ,סָאד טיידעּב שרעדנַא ןעד סָאװ -- סענישַאמ ןופ ףליה רעד ןהָא רעיומ ןופ

 ןעמ זַא ,ףָאה ךיא ןוא ?זנוא טימ ףליה סטָאג ,ייז רעּביא ןרָאצ סטָאג טינ זַא

 ןעװעג רבוג זנוא ןעּבָאה ערעכַאװש .זַא ,זנוא ןעגעװ ןעלהייצרעד טינ טעוװ

 !דנָאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ףליה סטָאג ךָאנ וצרעד ןעבָאה רימ זַא ןוא

 ,רָאּפ סואימ סרעדנוזעּב טינ הלפמ ַא טמוק ייז סָאװ ,ןעדיא יד ךָאד המ
 דנַאטשוצ םעד ןעגָארטרעּבירַא טזמעג ןיוש ייז ןעּבָאה לָאפ עכילטע לייוו
 - םניא ןעלַאפוצנײרַא טינ לָאמ ַא ךָאנ .ידכּב ,ןעגעווטסעדנופ ,טּפַאשטכענק ןֹופ
 ץכָאנ לָאמ ןייא רדסּכ ןעכַאמ ,טױט םעד ייז ןעטכַארעפ ,דנַאטשוצ ןעגיּבלעז
 ,ןוחצנ ַא ףיוא ןעפָאה ייז לייװ טינ ,ןעהייר ערעזנוא ןיא ןעלַאפסױא ןרעדנַא
 .עג טינ ןעד טלָאװ יצ טנייה -- ,טומ רעײז ןעזייװעּב ןעליװ ייז תמחמ רָאנ

 .צלַא ןופ טעמּכ רעשרעהעּב יד ןענייז סָאװ ,רימ ּביוא ,ןויזּב ןוא הּפרח ַא ןעוו
 ןענייז רימ ןעװ ,הּפרח ַא ןיוש סָאד זיא זנוא רַאפ סָאװ ,םי ןופ ןוא רעדנעל
 ןעסעזעג גיהור לייח ןעסיורג ַאזַא טימ ןעטלָאװ -- ,לָאמ סכילטיא חצנמ טינ
 ףוס ַא ןעכַאמ ןעלעװ תורצ יד ןוא רעגנוח רעד ןענַאװ זיּב ,טרַאװעגּבָא ןוא
 ּפָאלק ןעגיטכעמ ןייא טבורּפעגסױא טינ ןעטלָאװ ןוא ,םיאנוש ערעזנוא ןופ
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 גנידצלַא 'ימ ןענָאק ץַאזניַא םעניילק ַא טיפ זַא דלַאּביװ ,ייז ןעגעקי
 | ? ןעגיוועג-

 :טדָאטש יד רימ ןעּבָאה טלָאמעד ,ַאינָאטנַא ףיוא ףױרַא ןעלעװ רימ ןעוו
 ,גינייוועניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,יד טימ ןעּבױהנָא ךיז לָאז'ס וליפַא ּביױא םורָאװ
 עכיוה יד זיא טלָאמעד -- ,טינ סנעגירעּביא ּביולג ךיא סָאװ -- ,ףמַאק רעגנירג ַא-

 דניפ םעד ןענָאק רימ ןעלעװ םעדכרוד סָאװ ,עיציזָאּפ רעזנוא ןופ עגַאל
 .ןוחצנ ןעמוקלופ ןוא ןעכיגַא ןעּבָאה ןעלעװ רימ זַא ,ברע רעזנוא ,ןעקיטשעד

 .ּברעטשמוא יד ןוא טכַאלש ןיא טיוט םעד ןעּבױל טינ טציא ליװ ךיא
 ינַא ןַא ןעּבָאה סָאװ ,יד רַאנ .ףמַאק ןעסייה ןיא ןעלַאפ סָאװ ,יד ןופ טייקכיל
 ,טעּבנעקנַארק ןפיוא טוט ןעכילדירפ ַא ןעשנואוועג ךיא טלָאװ ,גנוניימ רעד
 סײװ רעװ םורָאװ .המשנ יד ּבָא ךױא טּברַאטש ףוג ן'טימ םענייאניא ואוו
 טכַאלש ןופ לעמוט ןיא ןענייז סָאװ ,טייל עגיטומ יד ןופ .תומשנ יד זַא ,טינ
 רעטסניר רױד ףיוא טמענ ,רעפרעק ןופ ןערָאװעג טיירפעּב דרעװש ן'כרוד
 ןענַאװ ןופ ,סנערעטש ףיוא רעּבירַא ייז טגָארט ןוא ,רעטע רעד ,טנעמעלע
 .עה עגילעזטייל ןוא תוחור עטוג סלַא רעדניק-סדניק ערעייז רַאפ ןעניישרע יז

 ןענייז ייז םגה ,רעּפרעק ןעקנַארק ַא ןיא ןעּברַאטש סָאװ יד ,טרהעקרעפ ;ןעָאר
 ןופ טכַאנ יד ןייא ייז טליה ןעגעווטסעדנופ ,גנוקעלפעּב ןוא דניז ןופ ןייר
 ,טײהנעסעגרעפ עפעיט ַא םורַא יז טּפַאה סע ואװ ,טלעװ רעטשרעטנוא רעד
 .עדעג ןוא ןעּבעל ןוא ביל לָאמ ַא טימ ןעמונעגוצ ייז ייּב טרעװ סע ןוא
 ופ שנעמ רעד זַא ,לַאזקיש ןופ טמיטשעּב טּפיוהרעּביא זיאס בוא ?שינעכ
 .ָאד ם'נופ רענעיד רערעסעּבַא ךסַא זיא דרעװש רעד ּבױא ןוא ,ןעּברַאטש
 ןעװעג טינ טלָאװ ןעד יצ :טײהקנַארק זיא סע רעסָאװ רעדייא ,לַאזקיש ןעגיז
 ןעטוג ן'בעילוצ ןייז וצ בירקמ טגָאזעגּבָא ךיז ןעטלָאװ רימ בוא ,לעדייאמוא
 ;לַאזקיש םעד ןייז בירקמ ןעזומ זיא סע ןעו ךָאד ןעלעװ רימ סָאװ ,סָאד קעווצ-

 רעד ףיוא ךמוס ךיז רעהַא ויּב רעטרעװ עניימ ןענייז ,סנעגירעּביא
 טינ ןעלעוו ,לַאפנָא ןַא ןעכַאמ וצ ךיז ןעגעוורעד ןעלעװ סָאװ ,יד זַא ,הרעשת.
 טכַארטעּב ןיא ןעמענ ךיוא זומ ןעמ רָאנ .,דייהרעגידעּבעל ןערעו ןענורטנַא
 ןעּבעגנייַא ךיז ןָאק רענעמ עגיטומ זַא ,טסייה סָאד ;טייקכילגעמ רעדנַא יד
 טינ זיא סנעטשרע םורָאװ ,הנּכס רעטסערג רעד ןופ ןעװעטַארֹוצסױרַא אפוג ךיז
 טעװ ,ןהעשעג זיא סָאד רָאנ יװ ;תוברוח יד ףיוא ןעגײטשוצפיורַא רעווש
 ןעמענ ךיז טלָאז רהיא זַא רעּבָא .ןערעטשעצ רָאג ןענָאק ןינּב םעיינ םעד ןעמ
 רהיא טעװ טלָאמעד ,טומ ןעשירפ טימ עסַאמ רערעסערג ַא ןיא ךַאז רעד רַאפ
 רעגיטומ רעיײֵא ןוא ,ןעציטשרעטנוא ןוא ןרעטנומפיוא ןרעדנַא םעד רענייא|
 רעד ְךייֵא טעװ רשפא .הֹואג ס'אנוש םעד ןעכערּבנייֵא ךיג טעװ טערטסױרַא:
 ּביוא ,ןעטסָאק טינ טולּב ןעּפָארט ןייא ןייק וליפַא גנומענרעטנוא יד ןעניוועג
 ןעּבױהנַא גיטכיר רָאנ סע טעװ רהיא-

 ךָאנ ןעגיטש טעװ רחיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא זַא ,ךיז טהייטשרעפ'ס
 רַעּבָא דלַאּביװ ,ןעּבײרטוצּבָא ךייַא חֹּכ ןעצנַאג ץטימ ןעכוז יז ןעלעוו ,ןעּביױא .
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 רעייַא וצ ,תואמר ךרוד רעדָא דלַאװעג רעּביא יצ ,ןעכיירגרעד טעװ רהיא זַא
 .ּביוא ןליפַא ,ןעזײװסױרַא טינ דנַאטשרעדיװ ןייק ןיוש ייז ןעלעװ טלָאמעד ,לעיצ

 רַאפ ןעטלַאה סָאד לעװ טייז ןיימ ןופ ךיא .גיצניו הלחּתכל ןייז טעװ רהיא
 ןַא ױזַא ,רעיױמ ץפיוא ףױרַא טעװ סָאװ ,ןעטשרע םעד ןעניולעּב וצ דובּכַא
 ןעּבָאה רע טעװ ,ןעּבעל ןעּביײלּב טעװ רע ּביוא :ןייז אנקמ םהיא ןעלעװ עלַא
 :םעד ךיוא רעּבָא ; ןעכיילגסענייז טציא ןענייז סָאװ ,עלַא יד רעּביא ןעגָאז וצ
 .."דובּכ ןעּבעגּבָא ן'פיוא ןעדנעצנעלג ַא ףיוא ךיא לעװ ענעלַאפעג יד ןופ קנײדנָא

 ץלַא ךָאנ ךיז ליײח רעד טָאה עדער סע'סוטיט ןופ טייצ רעד ןיא 6
 ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא רָאנ .הנּכס רעד ןופ סיירג רעד רַאפ ןעקָארשעג
 'טָאה ,סוניּבַאס ןעמָאנ ןטימ רעיריס רענערָאּבעג ַא ,סעטרָאהָאק יד ןיא טנעידעג
 רע טָאה ןהעזסיוא ןייז טױל םגה ,טַאדלָאס ןעגיטומ ַא רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז
 ,םינּפ ןיא ץרַאװש ןעװעג זיא רע .רענלעז ןעטכע ןַא ןופ םינּפ ןייק טַאהעג טינ
 דיא סָאװ ,ףוג ןערַאד ןעגיזָאד םעד ןיא רעּבָא ;טלַאטשעג ןופ רַאד ייּברעד
 ףיז טָאה ,םהיא ןיא טניואװעג טָאה סָאװ ,חֹּכ ןרַאפ ןיילק וצ לעיפ ןעוועג
 ,דלעה ןעיתמא ןַא ןופ המשנ ַא ןענופעג

 טָאה ןוא ןעמעלַא רַאפ רעהירפ ןענַאטשעגפיוא זיא ןַאמ רעגיזָאד רעד
 =רע רעד ןוא ,רסיק ינודא ,ריד רַאפ ןייז בירקמ ךיז ןרעג ליװ ךיא, :טגָאזעג

 ןעטוג ןוא טומ ןיימ וצ רָאנ ;רעױמ ן'פיוא ןעגײטשפורַא ךיא ליװ רעטש |
 'שינ רימ טעוװ'ס ּבױא ,לזמ ןעטוג ןייד ןעשנואועג רָאנ רימ ךיא טלָאװ ןעליוו
 סָאד זַא ,ןייז ןעסיװ וטסלָאז טלָאמעד ,ןַאלּפ ןיימ ןערהיפוצסיוא טרעשעּב ןייז
 ןעליו ןעטוג ץ'טימ ּבָאה ךיא זַא רָאנ ,דייהרעטכירעגמוא טינ ןעמוקעג רימ זיא
 "ריד רַאפ טוט םעד ןעּבילקעגסיוא

 דנַאה רעקניל רעד טימ רע טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעדכַאנ
 ,סױרַא דנַאה רעטכער רעד טימ טָאה ,ּפָאק ןרעּביא טליש ןייז ןעּביוהעגפיוא
 .עג זיא סָאד ;רעױמ םוצ ןהייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא דרעוװש ןייז ןעגיוצעג
 ךָאנ קעװַא ןענייז עגירעּביא יד ןופ גָאט ייּב העש עטסקעז יד ךרע ןַא ןהעש
 =גיטומ וצ עגונּב ןוטכָאנ טלָאװעג םהיא ןעּבָאה סָאװ ,ןַאמ ףלע זיולּב םהיא
 5 טייק

 .ָאה ;ןעויּפש ייז ףיוא ןעפרָאװעג ןעּבָאה ןרעיױמ יד ףיוא סרעטכעוװ יד
 ןעּבָאה ןוא ןעלייפ ןופ לעגָאה ַא טימ יײז ןעטָאשעּב ןעטייז עלַא ןופ ןעּב
 'ףלע יד ןופ עכילטע ןעּבָאה סָאװ ,רענייטש עסיורג ייז ףיוא טלעקײקעגּבָארַא
 יד ןעגעקטנַא גיטומ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה סוניּבַאס רָאנ .,ןעפרָאװעגּבָארַא
 ךןופ ןעגער ץ'רעטנוא ןערָאװעג ןעדנואושרעפ טעמּכ זיא רע םגה ןוא ,ןעדיא
 .ַאװ זיּב ,ןעטלַאהעגּבָא ךיז רעהירפ טינ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעלייפ יד
 "ןופ ןעּבירטרעפ טָאה ןוא רעימ רעד ףיוא ןעּבױא ןעמוקעגנָא יא רע ןענ

 . .הרובג ןייז רַאפ ןעקָארשרעד קרַאטש ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד .דנייפ יד טרָאד
 -יעג שרעדנַא טינ ײז ןעּבָאה ךיא ;ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןוא טומ ןוא
 :טרעטעלקעגפיורַא ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןענייז םענייאניא םהיא טימ זַא ,טנעכער
 .ןעּבױא ךָאנ
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 יעֹּב ךיז טלָאװ ןעמ ואװ ,השעמ ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיװ זיא ָאד רעּבָא
 טכוז ןוא טיקגיטומ אנקמ יֹוזַא זיא רע סָאװ ,לַאזקיש ץפיוא ןרעזייּב טפרַאד
 רעגיזָאד רעד תעשּב םורָאװ .תורובג עכילנהייועג-טינ ןעכַאמ וצ טשינ וצ
 ,טשטילגעגסיוא ךיז רע טָאה ,גנומעגרעטנוא ןייז טגידנערעפ טָאה שנעמ רעגיטומ
 וצ םינּפ ץטימ ןעלַאפעג זיא ןוא ןייטש ַא רעּביא ןערָאװעג טלעכיורטשעג זיא
 ,לַאפ ןופ ּפַאלק םעד טרעהרעד ןעּבָאה ןעדיא יד רָאנ יװ .דרע רעד וצ
 םהיא ןהעזרעד ןעּבָאה ייז זַא ןוא .םוא רהעק ַא ןעּבעגעג ךיז רעדיװ יז ןעּבָאה
 םהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא ןעטייז עלַא ןופ יז ןענייז ,דרע רעד ףיוא . גידנעגיל
 ךיז טָאה ןוא הינק ןייא ףיֹוא טלעטשעגעװַא ךיז טָאה רע רָאנ .ןעלייפ טימ
 ןוא ,ךיז רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טליש ןייז ךרוד טייצ ַא טגידייטרעפ
 .ָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ עכילטע ּפעלק ןעבעגעג רע טָאה ייּברעד
 טימ טקעדעּב ןעצנַאגניא ןעװעג ןיוש זיא רע זַא ,טצעלוצ .םהיא וצ טנעה
 םהיא זיא טסייג ןייז ןוא ,דנַאה עטכער ןייז ןעלַאפ טזָאלעג רע טָאה ,ןעדנואוו
 | ,סױרַא

 .ךעשנואוועג ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ןעמ טלָאװ טייקגיטומ ןייז ןעגעו ןופ
 טָאה ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג גנומענרעטנוא ןייז זיא יאדוא .ףוס ןרעסעּב ַא
 | .ןעלַאפ רהיא ייּב טזומעג

 ןענייז סָאװ ,יירד ךָאנ רענייטש ךרוד טיוטעג ןעדיא יד ןעּבָאה ףלע יד ןופ
 .ַארעג ןענייז טכַא עגירעּביא יד ;רעױמ ן'פיוא טגײטשעגפױרַא ןעוועג ןיוש
 סָאד ,רעגַאל ןיא טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה עטעדנואוורעפ ןוא ,ןערָאװעג טעװעט
 .זומּת ןיא געט יירד ןהעשעג זיא

 ןופ ןַאמ גיצנַאװצ ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה םוּרַא געט ייווצ ןיא
 ןוא ,סעּבמַאד יד ףיוא ןעוועג טלעטשעגקעװַא ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס.ךַאװ יד
 .רעלדָא םעד גנומענרעטנוא רעייז ּבעילוצ ןעגיוצעגוצ ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ
 ןוא ןעגנולײטּבָא.רעטיײר יד ןופ ןַאמ ייווצ ,ןָאאגעל ןעטפניפ ם'נופ רעגערט
 ליטש רעד ןיא רָאג טכַאניײיּב העש רעטניינ רעד ןיא ייז ןענייז ,רעטיימורט ַא
 ,טנעטסָאּפ עטשרעדָאפ יד טיוטעג ןעּבָאה ,ַאינָאטנַא ןופ תוברוח יד ףיֹוא ףױלַא
 טזָאלעג ןוא רעיומ יד ןעמונרעפ ןעּבָאה ,ןעפָאלשעג ןוא ןעגעלעג ןענייז סָאװ
 ,ןעלַאנגיס ןעזָאלּב רעטיימורט םעד

 ןוא םירמוש עגירעּביא עלַא ןעּבױהעגפיױא ףּכיּת ךיז ןעּבָאה םעדכָאנ
 לעיפיוו ,ןהייגרעד וצ וליפַא ךיז גידנעקוקמוא טינ ,ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענייז
 ט'נופ לַאנגיס רעד ןוא ארומ יד םורָאװ .ןעװעג טרָאד ןענייז סע רעלַאפנָא
 זײװנעסַאמ ןענייז דנייפ יד זַא ,גנוניימ יד טקעװעגפיוא ייז ןיא טָאה טיימורט
 | | ,טרעטעלקעגפיורַא

 ןעסיײהעג רע טָאה ,לַאנגיס םעד טרעהרעד טָאה רסיק רעד רָאנ יװ
 .עגּבָא ןַא ןופ שארּב ןעריציּפָא יד טימ זיא ןוא ןענעּפָאװעּֿב ךיז לייח םעד
 ןעדיא יד יװ תויה .גנוטסעפ רעד ףיוא ףױרַא טשרעוצ גנולײטּבָא רענעּבילק
 ןעגנורדעגנײרַא רעמיור יד ןענייז ,שדקמה-תיּב ןיא ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה
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 יַאֹו יד ןעגעק טרהיפעג טָאה ןנחוי סָאװ ,גנַאג ןעשידרע.-רעטנוא ן'כרוד ןיהַא
 ,רעמיור יד ןופ ןעל

 .דנייפ ייוצ ןיא ןעטלָאּפשעצ ןעװעג ןענייז ייז םגה ,םידרומ יד רָאנ
 .ניא ײז ןעּבָאה ןעגעװטסעדנופ ,ץנועמש ןוא ןנחוי רעטנוא ןעײטרַאּפ עכיל
 ַאזַא וצרעד טדנעװעגנָא ןעּבָאה ןוא רעמיור יד ןעגעק טגידייטרעפ ךיז םענייא
 טוג ןעּבָאה יז םורָאװ .רעסערג ןייז טנָאקעג טינ טָאה סָאװ ,טומ ןוא טפַארק
 . זיא ,םוטגיליה םעד ןעמענרעפ ןעלעװ רעמיור יד רָאנ יװ זַא ,ןענַאטשרעּפ
 ןירעד ןעּבָאה ,טרהעקרעפ ,רעמיור יד ;טמיטשעּב ןיֹוש טדָאטש ןופ לרוג רעד
 רַאפ טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ױזַא .ןוחצנ ם'נופ ּביוהנָא םעד ןהעזעגנייַא

 לָאז ןעמ ,ןעגניווצ טלָאװעג ןעּבָאה רעמיור יד :ףמַאק רעטרַאה ַא ןרעוט יד |
 ,ןעדיא יד ;שדקמה-תיּב םעד ןעמענרעפ ןענָאק ןעלָאז ייז ידכּב ,ןעזָאלנײרַא ייז
 .ַאינָאטנַא ןיא רעמיור יד ןעּפוטשוצנײרַא ךיז טהימעג ןעּבָאה ,טרהעקרעפ
 .עג טנָאקעג טינ םידדצ עדייּב ייּב ןעמ טָאה ןעזיּפשפרָאװ ןוא רהעוועג-סיש
 דרעװש ץטימ ןעפמעק טפרַאדעּב רעכילטיא טָאה ןַאמ ןעגעק ןַאמ רָאנ ; ןעכיורּב
 ףױא ,ןעדיישרעטנוא טנָאקעג טינ געלשעג ןופ ןערּב ם'ניא ןעמ טָאה דלַאּב
 ןעּבָאה טיילסגירק יד תמחמ ,טפמעקעג טָאה רענלעצנייא רעכילטיא דצ סנעמעוו
 .ערַאּפש רעד ןיא ןעּבָאה ,עסַאמ עטלעמוטעצ עגיצנייא ןייא זיולּב טעדליּבעג
 שער םענײמעגלַא םעד תמחמ ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טקורעגקעװַא שינ
 עדייג ףיוא .ןעדיר םירבח ערעייז סָאװ ,ןהייטשרעפ טנָאקעג טינ יז ןעּבָאה
 ןעטָארטעצ ןעּבָאה עדנעפמעק יד ןוא ,טולּב ךסַא ןעסָאגעג ךיז טָאה ןעטייז
 ךיז טָאה לָאשגָאװ יד רָאנ יװ ןוא .סרעצנַאּפ ןוא םירבא יד ענעלַאפעג יד ייּב
 ,םידדצ עדנעטיירטש יד ןופ םענייא ייּב טזָאלעגּבָארַא רעדָא ןעּביוהעגפיוא
 סָאװ ,יד ןופ יירשעג רעגידנרעטנומפיוא רעד רעדָא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה
 ,יד ןופ יירשעג-גָאלק רעד רעדָא ,עגַאל רערעסעּבַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה
 טינ ץַאלּפ ןייק ןעװעג טינ זיא סנעגירעּביא .קירוצ ןעטָארטעגּבָא ןענייז סָאװ
 .עג ךיז ףמַאק רעד טָאה ןכּב ןוא ,ןעגָאױצכָאנ רַאפ טינ ןוא ןעפױלטנַא רַאפ
 ןעסקַאװעג ץלַא זיא המוהמ יד ןוא ,רעהַא ןוא ןיהַא טמיטשעּבמוא טלעקָאש
 טזמעג טָאה רעד ,טנערָאפ ךָאנ רָאג ןערָאװעג טקורעגסױרַא זיא סע רעוװ
 ןעמ טָאה ןעפױלטנַא ןעגעװ םורָאװ ,ןעטיוט ןעזָאל ךיז רעדָא ,ןעטיוט רעדָא
 .עג ןעּבָאװ ןעטניה ןופ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד .ןערעלק טנָאקעג טינרָאג
 - .רעּביא טינ ןעּבָאה ןוא סיוארָאפ רעטייװ ץלַא ןעשנעמ ענעגייא ערעייז טּפוטש
 .רעטיירטש יד ןעשיוװצ טרָא ןעיירפ ליקערּב ןייק טזָאלעג

 רעביא דנַאהרעּבױא יד ןעמוקעּב טומ רעדליװ סנעדיא יד טָאה טצעלוצ
 ןעגנַאגעג ןעטקנוּפ עלַא ןיא זיא ףמַאק רעד ןוא ,רעמיור עטינעגסגירק יד
 טכַאנײּב העש רעטניינ רעד ןופ טרעיודעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ףוס םוצ ןיוש

 לײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה ןעדיא יד דצמ 41 גָאטײּב רעטעּבז רעד זיּב

 ינָא זומ רע זַא ,טלהיפעג טָאה סָאװ ,לייח רעצנאג רעד געלשעג םעד ןיא

 ,גָאטימכָאנ רעגײזַא 1 זיּב טכַאנײּב רעגײזַא 3 ןופ .ה .ד 41
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 ןערעװ ןעמונעגנייַא טינ לָאז טדָאטש יד ,הנּכס רעד ייּב תוחּכ עלַא ןעגניירטש

 יד לײװ ,לייח ם'נופ לייט ַא זיולּב טגילייטעּב ךיז טָאה רעּבָא רעמיור יד ייּב

 עצנַאג רעייז טגײלעגפױרַא עדנעטיירטש יד ןעּבָאה ייז ףיוא סָאװ ,ןענָאיגעל

 םעד תמחמ .סָאלש ץפיוא טגײטשעגפיורַא טַאהעג טינ ךָאנ ןעּבָאה ,גנונעפָאה

 ןעּבָאה יז סָאװ ,טימרעד לייװרעד טגונעגעּב ךיז רעמיור יד ןעּבָאה םעט

 .ַאינָאטנַא ןעמונעגנייַא

 רעגיד'סחוימ ַא ןופ רעיניטיּב ַא -- סונַאילוי ָאירוטנעצ רעד תעשּב

 זיא טומ ןוא טפַארקרעּפרעק ,גירק ןיא טייקטינעג וצ עגונּב סָאװ ,החּפשמ-

 טנָאקעּב ךיז ּבָאה ךיא ןעכלעו טימ ,ןַאמ רעטסטנעכייצעגסיוא רעד ןעװעג רע

 .ייטרעפ ןוא ּבָא ןעטערט רעמיור יד יװ ,ןהעזרעד טָאה -- גירק ןעגיזָאד ם'ניא

 ןענַאטשעג זיא רע ואװ ,ַאינָאטנַא ןופ סױרַא רע זיא ,ךַאװש רָאנ ךיז ןעגיד
 'עג ןױש ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבירטעגקעװַא טָאה ןוא ,ןסוטיט ןעּבענ
 ןופ ףיױה ןעטסגינייװעניא ם'נופ לעקניװ ַא וצ זיּב ,ןייז חצנמ ייּב ןעטלַאה
 רַאפ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא זיא דניפ יד ןופ עסַאמ עצנַאג יד .שדקמה-תיּב
 .רעּביא טכודעגסיוא יז ךיז טָאה טייקטסיירד ןוא טײקרַאטש ןייז תמחמ ,םהיא
 טייז ןייא ןופ עטגָאיעגרעדנַאנופ יד ןעשיװצ ןעפַאלעג זיא רע רָאנ .ךילשנעמ
 .וקעג םהיא זיא סע רעװ ,ןעכַאטשרעד ןעמעלַא טָאה ןוא רערעדנַא רעד ןוא
 ןעגיזָאד םעד רעּביא ןערָאװעג לעּפתנ קרַאטש זיא רסיק רעד .געװ ןיא ןעמ
 .רעדיוש ַא טקעװרעד סע טָאה רעּבָא עגירעּביא יד ייּב ,דליּב

 סָאװ ,לרוג רעד ןעלַאפעג זיא ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ףיוא ךיוא רָאנ
 .לָאס עגירעּביא יד יװ טקנוּפ .ןעדיימסיוא טינ םהיא ןָאק רעכילּבראטש ןייק

 טימ ןעוועג ןעגָאלשעּב טכידעג ןענייז סָאװ ,ךיש ןעגָארטעג רע טָאה ,ןעטַאד
 טשטילגעגסױא ךיז רע טָאה ,קורּב ן'רעּביא ױזַא גידנעפיול ,לעגענ עפרַאש

 גנולק ַא ייּברעד טָאה רעצנַאּפ ןייז .ןעלַאפעגרעדינַא סכעלייוורעטניה זיא ןוא
 ,ןערהעקוצמוא ךיז לַאנגיס ַא עגידנעפיול יד רַאפ ןעװעג זיא סָאד ןוא ,ןָאטעג
 םעד רַאפ ןעקָארשעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ַאינָאטנַא ןיא רעמיור יד ןעּבָאה ףּכיּת
 רָאנ .יירשעג סיורג ַא ןעּביױהעגפיוא ,ןעּבעל ןסע'סונַאילוי| סנעשנעמ ןעגיזָאד
 ןעּבָאה ןוא עסַאמ רעטכידעגַא ןיא טלעגנירעגמורַא םהיא ןעּבָאה ןעדיא יד
 .עּב רע טָאה ּפעלק ךסַא .ןעדרעװש ןוא ןעזיּפש טימ ןעכעטש ןעמונעג םהיא

 ;ןעּבױהוצפיוא ךיז טבורּפעג לָאמ עכילטע טָאה ןוא טליש ןייז טימ טנעגעג

 רעדיװ םהיא להָאצ רעסיורג רעייז תמחמ רענגעג ענייז ןעּבָאה גידנעטש רָאנ

 טָאה ןעגעלעג ָאד ךָאנ זיא רע תעשּב רָאנ .דרע רעד ףיוא ןעפרָאװעגרעדינַא

 טרעױדעג טָאה סע .דרעװש ןייז טימ ענייז רענגעג ךס ַא טעדנואוורעפ רע

 .ױצעגנײַא טָאה רע תמחמ ,טױטעג םהיא טָאה ןעמ זיּב ,טייצ עגנַאל ַא ךָאנ

 טנָאקעג טָאה ןעמ ואװ ,רעּפרעק ןייז ןופ ןעלעטש עלַא ןוא ,זלַאה ןייז ןעג

 .רעצנַאּפ ןוא רעוויק ן'כרוד טקעדעג ןעוװעג ןענייז ,ןעדנואוורעפ ךילטיוט םהיא
 רענייק ןוא ,רעדילג יד טקַאהעגּבָא טַאהעג םהיא טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ טשרע

 רעד .ןעגיל ןעּבילּבעג רע זיא ,ףליה ןעּבעג וצ םהיא ךיז טגעוװרעד טינ טָאה

 רעגיזָאד רעד יװ ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ,טַאהעג תונמחר תמא טָאה רסיק
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 לעיפיֹוזַא ןופ ןעגיוא יד רַאפ ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא שנעמ רעשידלעה
 יד רָאנ ,ףליה.וצ ןעמוק וצ םהיא ןעװעג ןרעג טלָאװ אפוג רע .טיילסגירק
 סָאװ ,רעּבָא עגינעי יד ;ךילגעממוא טכַאמעג םהיא סָאד טָאה טרָא ם'נופ עגַאל

 זיא טצעלוצ .קערש רַאפ טפעלּפעג ןעװעג ןענייז ,ןוט טפרַאדעג סָאד ןעּבָאה =
 ַא ךָאנ ,רעדרעמ ענייז עלַא טעמּכ טעדנואוורעפ טַאהעג טָאה סָאװ ,סונַאילוי
 .רעּביא טָאה ןוא טכַארּבעגמוא ןערָאװעג ןעצנַאגניא הימ טימ ףמַאק ןערעווש
  ,רסיק םייּב ןוא רעמיור יד ייּב זיולּב טינ שינעכעדעג עידובּכּב ַא ןעזָאלעג
 ,רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעמונעגוצ ןעּבָאה עטצעל יד .דנייפ ענייז ייּב ךיוא רָאנ
 .ףיוא יז טצינערגעב ןוא רעמיור יד ןעגָאלשעגקירוצ לָאמַא רעדיװ ןעּבָאה
 ,ַאינָאטנַא רעד

 ןעגיזָאד ם'ניא טנעכײצעגסױא סרעדנוזעּב ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד דצמ
 .ײטּבָא ס'נועמש ןופ ;גנולײטּבָא ס'ננחוי ןופ יאתפוג ןוא סַאסקעלַא :געלשעג
  ףערהיפנָא יד ,אסוס ןּב בקעי ןוא ןוטרמ ןּב הדוהי ,יכאלמ : רעטייװ גנול
 ןהינז יד ,הדוהי ןוא ןועמש רעדירּב ייווצ - םיאנק יד ןופ ;םימודא יד ןופ
 ,ירַא ןופ

 ,לעטיּפאק רעטייווצ
 .שדקמהיתיב םעד םורָא ןעגעלשעג -- .ַאינָאטנא ןערעטשעצ טסייה סוטיט

 ײז ,ןעטַאדלָאס ענייז להעפעּבַא ןעּבעגעג רסיק רעד טָאה טציא 4
 םעד ןרעגנירגרעפ וצ ידכּב ,ַאינָאטנַא ןופ ןרעיומדנורג יד ןערעטשעצ ןעלָאװ |

 טָאה רע יװ תויח ,סנעגירעּביא .שדקמה.תיּב םוצ טירטוצ םעד לייח ןעצנַאג
 זַא ,טסואוורעד ךיז -- זומּת ןיא געט 17 ןעװעג זיא סָאד -- גָאט ןעגיזָאד םעד
 םעד ןעגניירּב וצ טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ,ןעשנעמ סיוא ןעלהעפ סע תמחמ
 סָאד זַא ןוא ,גָאט ןעכילטיא ןייז בירקמ םהיא טגעלפ ןעמ סָאװ ,טָאג וצ ןברק
 ץפסוי ךיז וצ ןעפורעג רע טָאה ןכּב - ,רעּבירעד רעצמ קרַאטש ךיז זיא קלָאפ
 ,ןנחוי ןעגיילרָאפ לָאמַא רעדיװ טציא לָאז רע זַא ,ןעסייהעג םהיא טָאה ןוא
 טימ ןעטערטסױרַא רע לָאז ןעפמעק וצ קשח סיורג עקַאט טָאה רע ּבױא וַא
 ךיז טימ ןעסיירוצטימ טינ ידכּב ,ליװ רע סיורג יװ ,רעטיירטש גנולײטּבָא ןַא
 ףוס.לּכ-ףֹוס רע לָאז ןוא ,שדקמה-תיּב ןטימ טדָאטש יד שינעּברַאדרעפ ןיא
 .רעד .טָאג ןעגעק ןעגידניז וצ ןוא םוטגילייה םעד ןעקעלפעּב וצ ןערעהפיוא
 סע ערעסָאװ ךרוד הדובע יד ןערהיפ ןעּבױהנָא רעדיװ ןעגעמ רע טעװ לייוו
 .ןעמיטשעב ףיורעד טעװ רע סָאװ ,ןעדיא זיא

 טלנ ןערעה ןענָאק ןעלָאז םהיא זַא ,ױזַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ףסֹוי

 סָאװ ,סָאד טגָאזעגרעּביא טָאה ,עסַאמ עצנַאג יד ךיוא רָאנ ,ןײלַא ןנחוי זיולּב

 ףיסומ ךָאנ טָאה ןוא ,ךַארּפש רעשיאיירּבעה ןיא ,ןעסייהעג םהיא טָאה סוטיט

 טדָאטעגערָאּבעג רעײז ןענישרעפ ךָאד ןעלָאז יז זַא ,השקב ןייז ןעװעג
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 ןוא ,שדקמה-תיּב םעד טיג רעיש ןיוש טקעלעּב סָאװ ,רעייפ םעד ןעדנעװּבָא
 ,תונּברק יד טָאג וצ ןעגניירּב רעטייוו ןעלָאז

 לופ ,ןעגייווש ַא טימ טרעהעגסיוא קלָאפ סָאד טָאה רעטרעוװ עגיזָאד יד
 ןוא ןעירעלדיז טימ ן'פסוי ןעטָאשעּב טָאה רעּבַא ןַאריט רעד .תובצע טימ:

 רַאפ טינ ארומ ןײק טָאה רע זַא ,טרעלקרעד רע טָאה טצעלוצ ןוא ;תוללק
 .ץוש סטָאג רעטנוא טהייטש טדָאטש יד לייוו ,גנורעּבָארע רעד

 :לוק ץפיוא ךיוה ןעפורעגוצ םהיא ףסוי טָאה ,ףיורעד רעפטנע ןַא סלַא
 ,טײהטָאג רעד רַאפ ןייר טדָאטש עגיזָאד יד טיהעגּבָא ךָאד טסָאה וד ,יאדוא,.
 ןייז ףױא סָאװ ,םעד ןעגעק .טקעלפעּבמוא ץלַא ךָאנ זיא םוטגילייה רעד ןוא
 ןוא ,טגידניזעג טינ ןיטולחל ,ךיז טהייטשרעפ ,וטסָאה ,ךיז וטזָאלרעּפ ףליה
 .לַאּפ וד ,רעצימע ןעװ !םהיא טסגניירּב וד סָאװ ,תונּברק יד לּבקמ זיא רע
 םהיא וטסכַארטעּב טלַאמעד ,טיורּב ךילגעט ןייד ּבָא ריד ייּב טמענ ,שנעמ רעש
 בָא טסָאה וד ןעמעװ ייּב ,טָאג רעד זַא ,וטסניימ טציא ןוא -- אנוש ַא רַאפי
 טסליװ ןוא ,ףמַאק ןיא רעטעדניּברעפ ןייד ןייז טעװ ,הדובע עטלַא יד ןעמונעג-
 ןעטכַא סָאװ ,רעמיור יד ןופ ןוּבשח ן'פיוא סנעכערּברעפ ענייד ןעגיײלפיורַא
 רעדיװ לָאז ןעמ זַא ,ףױרעד ןהייטשעּב ןוא ןעצעזעג ערעזנוא טנייה ךָאנ
 טעװ רעװ !טּפַאשעגּבָא טסָאה וד סָאװ ,טָאג וצ תונּברק יד ןעגניירּב ןעּבױהנָא
 ןתעשעג זיא סָאװ ,יוניש ןעכילריטַאנמוא םעד רעּביא ןעגָאלק ןוא ןרעמָאי טינ
 סָאװ ,סָאד ןעטכיררעפ וצ טציא ןעכוז םיאנוש ןוא דניירפ עטוג ?טדָאטש ןיא
 טזיּב וד סָאװ ,אפוג וד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טָאג ןעגעק טגידניזעג טסָאה וד
 ץעזעג ןעגעק טסעװעדליװ ,ץעזעג ןרעטנוא ןעסקַאװעגסױא זיא סָאװ ,דיא א
 .ןעטצעל ם'ניא ךיוא רעּבָא .אנוש ַא ןוט טנָאקעג טלָאװ סָאד רעדייא ,רעגרע
 ןוא ,ןנחֹוי ,טינ הפרח ןייק זיא םישעמ .עגידניז ףיוא ןוט הבושּת קילּבנעגױא
 ןעקעװפיוא טפרַאדעּב ךיד טָאה טדָאטש יד ןעװעטַאר וצ הטלהה רעד וצ
 רעד תעשּב ,טייצ ןייז ןיא טָאה סָאװ ,הינכי גינעק רעזנוא ןופ לעיּפשיײּב רעד

 טדָאטש יד ןעזָאלרעּפ ,לייח ןייז טימ םהיא ןעגעק סױרַא זיא לבּב ןופ גינעק- -
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא עיליִמַאּפ ןייז טימ קעװַא זיא ןוא ןעליוו ןעטוג ץ'טימ-|
 עגיזָאד יד ןעּבעגוצרעּביא טינ ידכּב ,ןעּבילקעגסיוא ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ
 ןענערברעפ ןעזָאל וצ טינ ידכּב ןוא דנעה סדנייפ יד ןיא טדָאטש עגילייה
 ַא ןיא ןעדיא עלַא יב טרהעעג ךיא רע טרעװ רעּבירעד .שדקמח:תיּב םעד
 .נוהרהָאי ןופ טשירפעגפיוא טרעװ סָאװ ,שינעכעדעג ןייז ןוא ,דעיל ןעגילייה
 תמאּב זיא סָאד .תורוד עטסטעּפש יד ןיא זיּב ךילּבראטשמוא טּביילּב ,ןעטרעד
 ם'ניא הנּכסַא ןעקעטש לָאז סע ּבױא וליפַא ,ןנחוי ,רעטסומ רעגיטרַאסיורג ַא
 יד דצמ גנוגידַאנעגעּב ַא רַאפ ברע ריד ךָאנ ןיּב ךיא רָאנ ! םהיא ןעכַאמכָאנ
 דיא סלַא ןוא ןַאמסדנַאל סלַא ריד וצ דיר ךיא זַא ,ךיז טכַארטעּב ,רעמיורי
 ןעמעװ ןופ ,ןעטכַא ףיורעד טזומ ֹוד ןוא ,החטבה עגיזָאד יד ריד ךיא ביג
 ןייק לעװ  ךיא ,תונמאנּב !הצע ןַא ןעּבעגעג טרעװ ריד ןיז רעסָאװ ןיא ןוא
 ךיא זַא ,רענעגנַאפעג-סגירק ַא ןעצנַאגניא ױזַא ןייז טינ ןעּבעל ןיימ ןיא לָאמ
 רעדיװ רַאנ .,.!דנאלרעטָאפ ןיימ ןעסעגרעפ ןוא קלָאפ ןיימ ןענעקיילרעפ לָא:
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 ףיא ,ןיינ !ןעיירעלדיז טימ ךימ טסטישעּב ןוא רימ ןעגעק וטסעװעדליװ לָאמ ַא
 ךיא םוק לַאזקיש םעד סיעכהל ףיֹוא לייװ ,ףָארטש ערעטרַאה ַא ךָאנ ןעידרעפ
 יז טָאה טָאג סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזַא ןעװעטַאר לי ןוא דייר.ףָארטש טימ
 תאובנ יד ןוא םיאיבנ עטלַא יד ןֹופ ןעטפירש יד טינ סייװ רעװ ! ןעּפרָאװרעּפ
 יז ?םיוקמ טציא טרעװ סָאװ ,טדָאטש רעכילקילגמֹוא רעגיזָאד רעד ןעגעק
 רעצימע ןעװ ,ןערעװ בורח םילשורי טעװ טלָאמעד זַא ,טגָאזעג תואיבנ ןעּבָאה
 ןיא ןעד יצ .רעדירּב.סקלָאפ ענייז ןופ טולּב יד ןעסיגרעפ וצ ןעּבױהנָא טעװ
 רהיא סָאװ ,םיגורה ןופ לוּפ טינ שדקמה.תיּב רעצנַאג רעד ןוא טדָאטש יד
 'רעמיור יד טימ רעּהַא טרהיפ ןײלַא טָאג ,סע טסייה ,טַאג ?טעדרָאמעג ייז טָאה
 "יד טגיליטרעפ ןוא ,שדקמה.תיּב םעד ןרעטיילסיוא ףרַאדעּב סָאװ ,רעייפ םעד
 יו םיאטח עכילדנעש עכלעזַא ןעגיל רהיא ףיוא :סָאװ ,טדָאטש

 "רע טָאה טצעלוצ ןוא גָאלק ןֹוא ןייוװעג טימ ףסוי טדערעג טָאה ױזַא .2
 רעמיר יד .ןעדיר רעטייװ טנָאקעג טינ טָאה רע זַא ,טעּפילכעצ ױזַא ךיז
 .ןוצר ןעטוג ןייז טכַאעג ןעּבָאה ןוא רעצ ןייז ףיוא תונמחר טַאהעג ןעּבָאה
 טרעטיּברע רהעמ ךָאנ ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה םירבח ענייז ןוא ןנחוי רעּבָא
 .ןפסוי ןעּפַאח וצ ןעװעג זיא גנַאלרעּפ רעסייה רעייז ןוא ,רעמיור יד ןעגעק
 ןיא ןוא ,עדער ןייז ךרוד ןערָאװעג טרהירעג ןענייז ןעדִיא ע'בושח ךס ַא רָאנ
 םגה ,רעטרע ערעייז ףיוא ןעּבילּבעג ןענייז ייז ןופ עגינייא סָאװ טייצ רעד
 רעד ןופ ןּברוח םעד ןוא גנאגרעטנוא םענעגייא רעייז שוחּב ןהעזעג ןעּבָאה ייז
 .טנַא וצ ףיוא טייהנעגעלעג עגיטסניג ַא טכוזעגסיוא ערעדנַא ןעּבָאה -- ,טדָאטש
 ..עג ךיז ןעּבָאה עטצעל יד ןעשיװצ .רעמיור יד וצ רעּבירַא ןענייז ןוא ןעפיול
 טרעהעג ךױא ןעּבָאה סרעטָאפ ערעייז סָאװ ,עֹושי ןוא ףסוי םינהּכ יד ןענופ
 סָאװ ,לאעמשי ןעסיװעג ַַא ןופ ןהיז יירד רעטייװ ;דנַאטש ןעגיזָאד  םוצ

 ןוא ס'והיתּתמ ןהיז רעיפ ,ענעריק ןיא ּפָאק יד טקַאהעגּבָארַא םהיא טָאה ןעמ
 טעיגרה'עגקעווַא טָאה ָארויג רֹּב ןועמש סָאװ ,ןהוז ןייא ס'והיתּתמ רעדנַא םעד
 יװ ,ןעּבעל ןעּבילּבעג ךָאנ זיא ןײלַא רע ןוא ,רעדירּב ענייז ןוא רעטָאפ ןייז
 .ךָאנ ןענייז םינהּכ יד טימ םענייאניא .(1 ןערָאװעג טלהייצרעד ןעּבױא זיא סע
 רעמיור יד וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא טייל ע'בושח ערעדנַא ךסַא

 ,גיירפ ןעמונעגפיוא הליחּתכל יז טָאה רע סָאװ ,יד אל זיא רסיק רעד
 יז ואװ ,אנפוג ןייק ךיז ןעּבײלקרעּבירַא טזָאלעג ךָאנ ייז טָאה רע רָאנ ,ךיל
 "טוג טינ טלהיפעג ךיז ןעּבָאה ייז תמחמ ,ןעּביילּב טפרַאדעּב לייוורעד ןעּבָאה
 ףעגיצניװ םהיא טעװ גירק רעד זַא .םיגהנמ עדמערפ טימ קלָאפ ַא ןעשיווצ
 .ןעגעמרעפ ןייז ןעּבעגוצקירוצ ןעכילטיא העדּב טַאהעג רע טָאה ,ןעמענרעפ
 יז טָאה ןעמ סָאװ ,ליטדעטש ןיא קעװַא ןכּכ יז ןענייז רעכיז ןוא גיהור
 ףעּבירעד ,ןהעזעג טינ רהעמ טציא יײז טָאה ןעמ יװ תויה רָאנ .ןעזיװעגנָא
 ןופ ערעדנַא יד ןעקערשוצּבָא ןיימ ן'טימ ,ךיז טהייטשרעפ -- םידרומ יד ןעּבָאה
 -רעביא יד ןעּכָאה דנייפ יד זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרעפ רעדיוװ -- ןעפױלטנַא וצ

 .1 8 ,13 לעטיפאק ,ץ ךימ .ז (4
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 יװ טקנוּפ ,ץנוק רעגיזַאד רעד עקַאט טָאּה טייצ עסיוועג ַא ,טיוטעג רעּפױל

 ךיז ארומ תמחמ רעּביא ןעּבָאה ןעשנעמ יד תמחמ ,ןעּבעגעגנייַא ךיז ,(1 רעהירפ

 .רעמיור יד וצ ןהײגוצרעּבירַא ןופ ןעטלַאּהּפָא טזָאלעג

 ןופ רענעמ יד ןעמוקקירוצ טזָאלעג טָאה סוטיט זַא ,רעּבָא רעטעּפש 3
 ן'פסוי ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא רעיומ םעד םורַא ייז ןהײגמורַא ןוא אנפוג
 .נָא רעדיװ ןעדיא יד ןעּבָאה טלָאמעד ,קלָאפ ןעצנַאג ם'נופ ןעגיוא יד רַאפ

 רעסיורג ַא ןיא טגינייארעפ .רעמיור יד וצ ןעפיױלטנַא וצ זײװנעסַאמ ןעּביוהעג

 ןוא עיניל רעשימור רעד רַאפ טלעטשעגסיוא עלַא ךיז ייז ןעּבָאה ,הנחמ-

 יז זַא ,םימחר םידרומ יד ייּב ךיז ןעטעּבעג ןערערט ןוא ןעצפיז טימ ןעּבָאה

 ןעװעטַאר לָאמַא ךָאנ ןוא טדָאטש עצנַאג יד רעמיור יד רַאפ ןענעפע ןעלָאז

 שדקמח.ריּב ןופ ןהײגקעװַא ןעצנַאגניא ןעלָאז ייז רעדָא ,דנַאלרעטַאפ טָאד

 ןעלעװ טיונ רעטסרעסיוא ןיא רָאנ םורָאװ ; קלָאפ ן'רַאפ םהיא ןעטיהנייַא ןוא

 םוטגילייה םעד .ןעדניצוצרעטנוא ןעגעוורעד ךיז רעמיור יד

 ףױא :סעּכ ןיא גיד'ארומ םידרומ יד טכַארּבעגנײרַא רעּבָא טָאה סָאד

 ןעיירעלדיז עּבָארג טימ טרעפטנעעג יז ןעּבָאה רעפיולרעּביא יד ןופ תונעט יד

 -ַאק ,ןענָאיפרָאקס יד ןרעױט עגילייה יד רעּביא טלעטשעגפיוא ןעּבָאה ןוא

 .סיוא דלַאּב טָאה אפוג שדקמה-תיּב רעד זַא ױזַא ,ןעטסילַאּב ןוא ןעטלוּפַאט

 ןעּבָאה ,םהיא םורַא סָאװ ,רעצעלּפ עטגילייהעג יד ןוא ,גנוטסעפ ַא יװ ,ןהעזעג
 ןעניז סָאװ ,סרעּפרעק עטױט לעיפ יד תמחמ ,ןימלע-תיּב ַא יװ ,ןהעזעגסיוא

 ?מורַא יז ןענייז םישדק.ישדק ןיא וליפַא ןוא םוטגילייה ןיא .ןעגעלעג טרָאד

 ַא ןעגנַאגעג ךָאנ זיא דנעה ערעיײז ןופ תעשב ,דײהרעטנעּפַאװעּב ןעגנַאגעג

 דָא ןעּבָאה ייז ןוא ,רעגריּבטימ עטע'גרה'רעד ערעייז ןופ טולּב יד ןופ ערַאּפ !

 עגידלַאװעג ַא טלהיפעג ןעּבָאה רעמױר יד זַא ,הלבנ ישעמ עכלעזַא ןָאטעג |

 -- םוטגילייה ױעיײז ןעגעק טגידניזעג ױזַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעגעק האנש

 ערעקרַאטש ןײק ןעּבָאה טנָאקעג טינ ןעטלָאװ ןעדיא יד סָאװ ,האנש ַאזַא
 עב ךיז תוירזכא רעכיילג רעד טימ ןעטלָאװ רעמיור יד ןעװ ,לַאּפ םעד ןיא |

 טינ ךיז טָאה ןעטַאדלָאס ע'טושּפ יד ןעשיוװצ וליפא םורָאװ .ייז טימ ןעגנַאג |

 טימ שדקמה-תיּב ןפיוא טקוקעג ןעּבָאה טינ לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןענופעג

 זַא ,ןעשנואװעג ךיז ןעּבָאה טינ לָאז ןוא שינרעטיצ רעגילייה ןוא דובּכה:תארי

 ?ןעטכיררעפ טינ םהיא ןָאק ןעמ סָאװ ,קילגמוא רעד ןעמוקנָא טעװ סע רעדייא

 .העד רעייז ןעטייּגמוא רעּבױר יד ןעלָאז

 רעדיװ רסיק רעד טָאה ,להיפעג ןייז ןעטלַאהנייא גידנענָאק טינ 4

 ,טינ רהיא טָאה ןעד יצ, :דײר-ףָארטש יד עדנַאּב ס'ננחוי ןעפורעגוצ לָאמַא

 טָאה ןעד יצ ?םַאצ םענעי םוטגילייה םורַא ןעגיוצעג ,םיעשר ענעטלָאשרעפ

 .סיוא זיא ייז ףוא סָאװ ,ןעלייז ענעי טלעטשעגקעװַא םהיא ןעּבענ טינ רהיא

 -רעּבירַא טינ רָאט ןעמ זַא ,ךַארּפש רעשינײטַאל ןוא רעשיכירג ןיא טצירקעג

 -עַּב וצ טּבױלרע טינ ךייַא רימ ןעּבָאה ןעד יצ ןוא ?הציחמ יד ןעטערט

 2 ,11 ,צ ךוּב יז )4
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 .רעפ ןעגיזָאד ן'פיוא ןייז רבוע טעװ סָאװ ,ןעגינעי םעד טוט טימ ןעּפָארטש
 ,םיעשר ,רהיא טהייג רעּבָא טציא ?רעמױר ַא ןייז טעװ סָאד ּביוא וליּפא ,טָאב
 ךופ טולּב טימ לכיה םעד טקעלפעּב ןוא םירגּפ ףיוא רעטרע ענעי ןיא םורָא

 ןוא דנַאל ןיימ ןופ רעטעג יד תודע רַאפ ןָא ףור ךיא ! עשימייה ןוא עדמערפ

 םורָאװ) טדָאטש רעד ףױא טקוקעגּבָארַא דָאנעג טימ רעהירפ טָאה סָאװ ,םעד
 יד ,לײח ןיימ תודע רַאפ ןָא ףור ךיא ,(טינ סע רע טוט ,ךיא ןעכער ,טציא:

 טינ ךייַא ּבָאה ךיא זַא - אפוג ְךייַא ןוא ,רימ ייּב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעדיא

 .סױא טליװ רהיא ּבױא ןוא .טרָא ןעגיזָאד םעד ןעכעוושרעפ וצ ןעגנואווצעג-
 - ןיא ןעטערטנײרַא טינ רעמיור ןייא ןייק טעװ ,ץַאלּפ.ףמַאק רעדנַא ןַא ןעּביילק
 ךייַא רַאפ ןעטיהנייַא ךיא לעװ שדקמה-תיּב םעד .ןעדנעש סע רעדָא םוטגילייהי
 | ןעליו רעייֵַא ןעגעק וליפַא-

 .ָאה ,ןעמָאנ ס'רסיק ם'נופ ןעּבעגעגרעּביא סָאד ייז טָאה ףסוי תעשּב 5

 ןעּבָאה ייז תמחמ ,טכַאלעגסוא ךיז גיטומרעּביא ןַאריט רעד ןוא רעּבױר יד ןעּב
 ָאד יד ןעּבעגעגנייַא םהיא טָאה תונדחפ רָאנ ,טייקגיצניגטוג טינ זַא ,טניימעג-
 | ,רעטרעו עגיז

 ןעלהיפ יז טינ ןעשנעמ עגיזָאד יד זַא ,ןהעזעגנייַא סוטיט טָאה טלַאמעד

 זיא רעּבירעד .שדקמה-תיּב ןעגעוו סיּפע ןע'גאד ייז טינ ,אפוג ךיז ףיוא תונמחר

 .סָאמ עשירעגירק םוצ ןעגנַאגעגרעּביא רעדיװ ,קשח סיורג טימ טינ םגה ,רע

 טינ ,ךיז טהייטשרעפ ,זיא ,לייח ןעצנַאג ןטימ ייז ףיוא ןעלַאפוצנַא .ןלעגעד
 .עננײרַא טנָאקעג טינ טָאה שדקמה-תיּב ןופ ץַאלּפ רעד לייוו ,ןעוװעג ךילגעמי
 .נעצ רעכילטיא ןופ ןעּבילקעגסױא רע טָאה רעּבירעד .ןעשנעמ .לעיפ ױזַא ןעמ:

 טלעטשעג רע טָאה דנעזיוט עכילטיא ,ןעטַאדלָאס עטסגיטומ גיסיירד וצ עירוט
 ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא רעדיװ ענעי ןוא ,ןוּבירט ַא ןופ להעפעּב ן'רעטנוא
 העש רעטניינ רעד ןיא להעפעּבַא ןעּבעגעגסױרַא רע טָאה ךָאנרעד ,ן'סילַאערעצ
 ,רעטכעװ יד ףיוא ןעלַאפוצנָא

 .עג טָאה רע תמחמ ,רהעװעג ענייז ןָאטעגנָא ךיז טָאה אפוג רע ךיוא
 עטוג ענייז רָאנ .טכַאלש רעד ןיא ךיז ןעגילייטעּב ֹוצ ךיז ייּב טמיטשעּב טַאה

 .ּבָא םהיא טכוזעג ןעּבָאה ,טציטשרעטנוא ייז ןעּבָאה ןעריציפָא יד סָאװ ,דניירפ
 ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז .זיא הנּכס יד סיורג יװ ,ףיורעד גידנעזייװנַא ,ןעטלַאהוצ
 ינֵא ןיא ןעּבײלב טעװ רע ּבױא ,ןעגניירּב ןעצונ רהעמ ךַאז יד טעװ רע זַא
 זַא רעדייא ,רעטכיר:ףמַאק רעד ןעטַאדלָאס יד וצ עגונּב ןייז טעװ ןוא .ַאינָאט
 ןעגיוא יד רַאפ .טכַאלש ןופ לעמוט ןיא סיוארָאפ ןהייג ןוא ןהײגּבָארַא טעװ רע
 רַאפ ןעזײװסױרַא ךיז ןעטַאדָאס עלַא ןעלעװ רערהיפנָא ןעטשרעּביױא רעייז ןופ
 טרעלקרעד טָאה ןוא ןעּבעגעגכָאנ סוטיט טָאה תונעט עגיזָאד יד .רעטיירטש עטוג
 לָאז רע ידכּב ,םעד ּבעילוצ רָאנ ןעּביילּבקירוצ ליװ רע זַא ,ןעטַאדלָאס יד
 / יהעװנָא טינ לָאז רעגיטומ ןייא ןייק ידכּב ןוא ,ץכעוט רעייז ןעצַאשּבָא ןענַאק-
 טָאה סָאװ ,רע םורָאװ ;ףָארטש ןייז ןדחּפ ןייא ןייק ןוא ,גנוניולעּב ןייז ןער
 .רעד ןעגייצרעּביא ןיײלַא ךיז זומ ,ןעניולעּב וצ ןוא ןעּפָארטשעּב וצ טכַאמ יד
 עב רעד ןיא רע טָאה ןכּב .קסע ץרַאפ ןעמענ ךיז ןעלעװ יז ױזַא יװ ,ןופ
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 .היפוצסיוא ןעוועג טמיטשעּב ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד טקישעגּבָא העש רעטמיטש

 ןענַאװ ןופ ,ַאינָאטנַא ןופ םערוט ץפיוא ףױרַא רע זיא ןײלַא ןוא ,לַאפנָא םעד ןעד

 | .ףמַאק ןופ גנַאג ץפיוא גנונַאּפש טימ טקוקעג טָאה רע

 ןעּבָאה רעלַאפנָא יד יװ ,ןעפָאלשעג טינ ןעּבָאה רעּבָא סרעטכעװ יד 6

 ףּכיּת ןעּבָאה ןוא יירשעג סיורג טימ ןעגנורּפשעגפיוא ןענייז ייז רָאנ ,טניימעג

 יד ךיוא ןענייז סרעטכעװ יד ןופ ףור ץפיוא .געלשעג ןיא ןעזָאלעגנײרַא ךיז
 עטשרע יד ןופ גנַארד םעד .ןעסַאמ עטכידעג ןיא ןעפַאלעגסױרַא עגירעּביא

 ךיז ןעּבָאה ןעדיא עטשרעטניה יד רעּבָא .ןעטלַאהעגסױא רעמיור יד ןעּבָאה

 ערעײז ןופ ןענייז ךסַא ןוא ,ןעשנעמ ענעגייא ערעייז ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 ןרעדנַא םעד רענייא ןענעקרעד וצ .דנייפ סלַא ןערָאװעג טלעדנַאהעּב םירבח

 ףיא יירשעג ןעדליװ םעד רעּביא ןעװעג ךילגעמ . טינ זיא ,ףורטכַאלש ן'כָאנ
 ,טכַאג ןעװעג זיא סע לײװ ,טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןהעז ןוא ,ןעטייז עדייב
 ןרָאצמירג רעייז טכַאמעג דנילּב טָאה ענייא יד סָאװ ,ןופרעד טדערעגּבָא ןיוש
 ,ןוּבשח םוש ַא ןהָא טקַאהעג ןעמ טָאה רעּבירעד .קערש יד -- ערעדנַא יד ןוא
 ,ןעפָארטעג טָאה ןעמ ןעמעװ ,גידנעּביילקרעדנַאנופ טיב

 ןעּבענ טכידעג ןעטליש ערעייז ןעסָאלשעגפיונוצ ןּבָאה סָאװ ,רעמיור יד
 ןעּבָאה ,ןעגנולײטּבָא עטנעדרָאעגנייַא ןיא סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןענייז ןוא דנַאנַא
 טָאה יז ןופ רעכילטיא םורָאװ ;המוהמ רעגיזָאד רעד ןופ ןעטילעג רעגיצניוו
 .עצ רעדיװ גידנעטש ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד רעּבָא ,לָארַאּפ ןייז טסואוועג
 ךלַאּב ןוא סיוארָאפ ןהייג טזָאלעג דלַאּב ךיז ןַאלּפ א ןהָא ןעּבָאה ןוא טיירטש
 ,םיאנוש רַאפ גיטייזנעגעג ןעמונעגנָא ךיז ןעטלעז טינ ןעּבָאה ,ןעגיוצעגקירוצ
 ןַא יװ ,דניירפ ןעדנעפיול ַא טנעגעגעב שינרעטסניפ רעד ןיא ןעּבָאה ךס ַא ןוא
 יעג טעדנואוורעפ ןעדיא רהעמ ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא .רעמיור ןעדנעלַאּכנַא
 טָאה סע וזיּב ,דנייפ יד ןופ רעדייא ,טײלסדנַאל ענעגייא ערעייז ןופ ןערָאװ
 טנָאקרעד ןעּבָאה רעפמעק יד זַא יװַא ,ןעגָאט וצ ןעּבױהעגנָא ףוס-לּכ.ףוס
 .ןרעדנַא םעד רענייא

 ,טענָאלָאק-טכַאלש ןיא טליימעגרערנאנופ ךיז יז ןעּבַָאה טלַאמעד טשרע
 ןופ םיללּכ יד טול ןעמוקעגרָאפ ןענייז גנוגידייטרעפ יד ןוא לַאפנַא רעד ןוא
 .דנַאטש רעכײלג טימ טפמעקעג ןעמ טָאה ןעטייז עדייב ףיוא .קיטקַאט רעד

 סוטיט זַא ,טסואװעג ןעּבַאה סָאװ ,רעמיור יד ייּב .תונשקע ןוא טײקגיטּפַאה .
 םעד ןעגײטשוצרעּבירַא ךיז טסײלפעג שנעמ רעכילטיא טָאה ,ייז ףיוא טקוק
 .,טּפַאהעג טָאה רעכילטיא ןוא ,ערעדנַא יד גנולייטנָא עכילטיא ןוא ,ןרעדנַא
 ערעכעה ַא ןעמוקעּב רע טעװ ,ןעפמעק גיטומ גָאט ןעגיטנייה טעװ רע בוא זַא
 טינ ןעּבירטעגנָא טלהיפעג ךיז ןעּבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ןעדיא יד ,לעטש
 ,םוטגילייה ץ'רַאפ ןוא ןעּבעל םענעגייא רעייז רַאפ גרָאז רעד תמחמ זיולּב
 .עגעגרעטנוא ייז טָאה רע ןוא ,ייּברעד ןעװעג זיא ןַאריט רעד לייוו ךיוא רָאנ
 .ץימש ךרוד לָאמ ַא ןוא דייר ךרוד לָאמ ַא ץיה ןעּב

 טעמּכ טצינערגעּב ןעּבילּבעג זיא ףמַאק רעד זַא ,ןעמוקעג סָאד זיא יֹוזַא
 ףיז רע טָאה ןעװ ןעטלעז רָאנ ןוא ,טקנופ ןעגיּבלעז םעד ןוא ןייא ףיוא
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 עדנעטיירטש יד ןופ רענייק םורָאװ .עקערטש רעניילק ַא ףיוא טקורעגקעװַא

 ײּב ןעגָאױצכָאנ רעדָא ןעפיױלטנַא וצ ףיוא טרָא ןייק טַאהעג טינ טָאה םידדצ

 רעמיור יד ןופ יירשעג רעד טרעהעג ךיז טָאה געלשעג ןופ גנודנעו רעכילטיא

 ײז תעשּב ,דײרפ טימ םירבח ערעייז טסירגעּב ןעּבָאה סָאװ ,ַאינָאטנַא ןיא

 ,ןעטלַאה וצ ךיז טרעטנומעגפיוא ייז ןעּבָאה ייז רעדָא ,רעסעּב ןענַאטשעג ןענייז

 :רעװענַאמ ַא ףױא יװ יזא ןעװעג זיאס .ןערהעקמוא ךיז ןעגעלפ ייז תעשּב

 ן'רַאפ ןעליוהרעפ ןעּבילּבעג טינ זיא ףמַאק ןופ שינעהעשעג ןייא ןייק םורָאװ

 .עטיװס ןייז רַאפ ןוא רסיק

 טדיישעגרעדנַאנופ ךיז ןעּבָאה גָאט ייּב העש רעטפניפ רעד ךָאנ טצעלוצ

 רעטניינ רעד ןיא ףמַאק םעד ןעּבױהעגנָא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,עדנעפמעק יד

 ןרעדנַא םעד טכַארּבעג טיִנ טָאה םידדצ עדייּב ןופ רענייק .טכַאנ-ייּב העש

 ןעּבילּבעג געלשעג ם'נופ ףוס רעד זיא ןכּב ןוא ,ןעטערטּבָא לָאז רע זַא ,וצרעד

 .קפס ןיא

 ךופ ןעדיא יד דצמ .טנעכייצעגסיא ךס ַא ךיז ןעּבָאה רעמיור יד דצמ

 --םימודא יד ןופ ;הישאי ןּב ןועמש ןוא ןוטרמ ןּב הדוהי :גנולײטּבָא ס'נועמש

 .קעלַא ןוא אתפוג -- ןעשנעמ ס'ננחוי ןופ ;סלתק ןּב ןועמש ןוא אסוס ןּב בקעי

 ירַא ןּב ןועמש םיאנק יד ןופ ,סַאס

 ןַא ךָאנ לי ןעשימיור ןופ לייט רעגירעּביא רעד טָאה לייוורעד .?

 יעגסיוא ןוא ַאינָאטנַא ןופ ןרעיומדנורג יד טרעטשעצ געט ןעּביז ןופ טיײּברַא

 ןפוא ַאזַא ףיױא ןעּבָאה ייז יװ תויה .שדקמה-תיּב םוצ געװ ןעטיײרּבַא טכיילג

 ןעּבױהעגנָא ןענָאיגעל יד ןעבָאה ,רעױמ רעטשרע רעד וצ טרעטנעהענרעד ךיז

 ם'נופ לעקניװ-תיברעמ-תינופצ םעד רעּביא ןעגעק םענייא ,ןעלַאװ יד ןעיוּב וצ

 ײרעלַאג רעגיד'נופצ רעד ןופ טײװ טינ - ןעטייווצ ַא ,רדח ןעטסגינייוועניא

 .סיוא ם'נופ ײרעלַאג רעגיד'ברעמ רעד ייּב-ןעטירד ַא ,ןרעיוט עדייּב ןעשיווצ

 רעד .ײרעלַאג רעגיד'נופצ רעד ייּב גינייװסיוא ןופ ןעטרעפ ַא ,רצח ןעטסגינייוו

 הימ רעסיורג טימ טפינקרעפ ןעװעג רעּבָא זיא ןעלַאװ עגיזָאד יד ןופ יוּב

 ייֹּב םעד ןעגניירּב טזומעג יז ןעּבָאה ייּברעד ןוא ,ןעטייקגיריווש ךסַא ןֹוא

 .סעידַאטס טרעדנוה וצ זיּב ךלהמ ַא ןופ לַאירעטַאמ

 . ,רָאפ רעגיטיונ רעד ןָא ןעסעגרעפ ןעגעלפ רעמיור יד תעשּב לָאמטּפָא |

 .ייל ֹוצ טַאהעג יז ןעּבָאה ,קרַאטש טלהיפעג ךיז ןעגָאה ייז תמחמ ,טייקגיטכיז

 רעדנַא רעד ןופ ;יײז ףיוא ןעלעטשנָא ןעגעלפ דנייפ יד סָאװ ,ןרעיול ןופ ןעד

 תעשּב ,לשמל ,רעטײר ךס ַא .ןערָאװעג רעטסיירד ץלַא ןעדיא יד ןענייז טיי

 רעד רַאפ ןעזָאל יז ןעגעלפ ,עשַאּפ רעדָא ץלָאה ןעּביילק ןהייג ןעגעלפ יי

 ערעײז ,טײּברַא רעגיזָאד רעד טימ ןעמונרעפ ןעװעג ןענייז ייז סָאװ ,טייצ

 יוצ ייז ןוא ןעלַאפנָא ןעדיא יד ןעגעלפ טלָאמעד ןוא ,סרעטפלַאה ןהָא דרעפ

 ֹוכּב ,ט'רזח'עגרעּביא לָאמ עכילטע ךיז טָאה השעמ עגיזָאד יד יװ תויה ,ןעמענ

 רהעמ גידלוש זיא ןערהעװנָא עגיזָאד יד ןיא זַא ,טנעכערעג רסיק רעד טָאה

 .הירּב סנעדיא יד רעדייא ,טיילסגירק ענעגייא ענייז ןופ טײקגעזָאלעגּבָא יד
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  ֹוצ ןעסָאלשעּב רע טָאה רעּבירעד .ןעװעג .עקַאט סע זיא ױזַא ןוא -- טּפַאש
 רע סָאװ םעדכרוד ,תומהּב ערעייז ןעסַאּפוצפױא רעסעּב ןעשנעמ יד ןעגניווצ
 זיא ןעטַאדלָאס יד ןופ רענייא תעשּב .ייז ןעגעק ןעטערטסױרַא גניירטש טעוװ
 ,יוט טזָאלעג םהיא רע טָאה ,ןפוא ַאזַא ףיוא טּבױרעּב ןערָאװעג לָאמַא רעדיוז
 ,טלעופעג רע טָאה לעיּפשייּב ןעדנעקערשּבָא ןעגיזָאד םעד ךרוד ןוא ,ןעט
 ןױש ייז ןעּבָאה ןָא טציא ןופ ,דרעפ ערעייז טיהעג ןעּבָאה עגירעּביא יד זַא
 רעד וצ ןעטירעגסױרַא ןענייז ייז רָאנ ,ןעדייװ יירפ ייז טזָאלעג טינ רהעמ
 ,תומהּב ערעייז טימ ןעסקַאװעגפיונוצ טסעפ ןעװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,טײּברַא

 ,סע טסיײה ,ןענָאיגעל יד ןעּבָאה ןפוא ןעטנָאמרעד ןעּבױא םעד ףיוא
 ןעלַאװ טיוּבעגסױא ןעּבָאה ייז סָאװ ,םעדכרוד ,שדקמח-תיּב םעד טרעגעלעּב

 ןערָאװעג ןעמונעגנייַא זיא ַאינָאטנַא יװ םעדכָאנ ,םורַא גָאט ַא ןיא 8
 ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעגנוה ץכרוד טקירדעּב ,םידרומ יד ןעּבָאה ,רעמיור יד ךרוד
 ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ךיז ,ןעיירעּבױר ערעייז ךרוד ןעליטש םהיא טנָאקעג טינ
 לַאפנָא'נַא טכַאמעג יז ןעּבָאה גָאט-יײּב העש רעטפלע רעד םוא ןוא עסַאמָא
 ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז .םיתיזה.רה םייּב סרעטכעװ עשימיור יד ןופ טייק ן'פוא
 ךיז טָאה יז תמחמ ,הימ רעגנירג טימ ןעסיירכרוד יז ןענָאק ןעלעװ יז זַא
 .סיוא ןוא טיירגעגוצ טינ ןעטַאדלָאס יד ןעפערט ןעלעװ ייז זַא ,טכודעגסיוא
 רעייז טקרעמעּב טייצ רעטכער רעד וצ ןעּבָאה רעמיור יד רָאנ ,ךיז גידנעהור
 .סָאּפ עטסטנעהָאנ יד ןופ ןעפָאלעגפינוצ ךיג ףיוא ךיז ןענייז ןוא ןעמוקנָא
 ךיז ןוא לָאװ ץרעּביא ןעגײטשוצרעּבירַא ייז ןעזָאלרעד וצ טינ ידכּב ,סנעט

 ,דלַאװעג רעּביא ןעכערּבוצכרוד

 ןופ ןעגײז סע ןעכלעװ ןיא ,געלשעג רעקרַאטש ַא ןענַאטשטנע זיא סע
 ךיז טסיילפעג ןעּבָאה רעמיור יד .תורובג ןערָאװעג ןָאטעגפיוא םידדצ עדייּב

 ןעדליװ רעייז--רעּבָא ןעדיא יד ,טייקכילטקישעג זוא טּפַארק רעייז ןעזײװּוצסױרַא

 *רעייז ןעּבירטעגרעטנוא טָאה עטשרע יד ,ןרָאצמירג ןעזיולנעצנערג ןוא טעּפמיא
 ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעזָאלסױרַא רעטציא ,טיונ יד - עטצעל יד ,להיפעג-דובּכ
 רַאפ רעמיור יד טכודעגסיוא ךיז טָאה ,ץענ ַא ןיא יװ ,ןעגנַאפעג ןעסעזעג ןיוש

 טַאהעג לָאמטסנעד רָאנ ןעּבָאה טרהעקרעפ ,ןעדיא יד .הּפרה רעטסערג רעד

 ,רעיומ יד ןעכָארּבעגכרוד ןעטלָאװ ייז בוא ,גנוטער ףיוא טכיזסיוא

 רעטייר ַא טנעכייצעגסױא סרעדנוזעּב ךיז טָאה טייהנעגעלעג רעד ייּב

 ןוא ןעפיול טזָאלעג ןיוש ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד תעשּב .סוינַאדעפ ןעמָאנ ן'טימ

 "וקעג סוינַאדעפ רעגיזָאד רעד זיא ,לָאט ןיא ןערָאװעג טּפוטשעגּבָארַא ןענייז

 םענייא טּפַאהעג טָאה ,ּפָאלַאג ןעפרַאש ַא ןיא טייז רעד ןופ ןעטיירוצ ןעמ

 ,גנילגנוי ןעטנעפָאװעּב טוג ןוא ןעטיוּבעג קרַאטש ַא ,דנייפ עדנעפיול יד ןופ

 ךיז רע טָאה ףעיט ױזַא -- ןעטירעגקעװַא םהיא טימ זיא ןוא לעכענק ן'רַאפ

 ןוא ןעפיל ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,דרעפ ןייז ןופ ןעגױּבעגּבָארַא

 ענייז ןופ טפַארק עגידלַאװעג יד זיולּב טינ ןעזיװעגסױרַא רע טָאה םעדכרוד

 .ןעטייר ןיא טייקנילפ עסיורג ןייז ךיוא רָאנ ,ףוג ןעגירעּביא ןייז ןופ ןוא דנעה

 יעג םעד טכַארּבעג רע טָאה ,בוט-ןבא'נַא טּביױרעג ןעּבָאה טלָאװ רע יװ ױזַא
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 רעּביא גנורעדנואוורעפ ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה רענעי .רסיק םוצ םענעגנַאפ
 גנילגנוי םעד .ץנוק ַאזַא ןָאטענּבָא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ם'נופ טּפַארק רעד
 ליײטנָא ןַא .ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעטױט טזָאלעג רע טָאה רעטייוו
 ,רעיומ רעד ףיוא לַאפנָא ם'ניא

 ' .עג יד ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא ןייז טדנעװעג רעדיװ רע טָאה ךָאנרעד
 .ןעלַאװ יד ןופ יֹוּב ץפיוא ןוא שדקמה:תיּב םורַא ןעגעלש

 צרעװש ןעגעלשעג יד ןיא ןעטילעג רדסּכ ןעּבָאה ןעדיא יד יװ תויה 9
 טָאה ,טגיטשעג רהעמ ץלַא טָאה סָאװ ,טיונסגירק יד יװ תויה ןוא ,ןערהעוונָא
 .עגּבָא רערעגעלעּב יד ןעּבָאה ,שדקמה-תיּב ןופ ןרעיוט יד ייּב טּפַאלקעג ןיוש
 ײּב ךילטנהיװעג טוט ןעמ יװ ױזַא ,רעדילג ענעכָאטשעגנָא ןיוש יד ןעטינש
 ךיז לָאז טײהקנַארק יד זַא ,ןעטיהרעפ וצ ידכּב ,דנַארּב יד טָאה סָאװ ,ףוגַא
 .'תיברעמ.תינופצ יד ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ייז ,טסייה סָאד -- ןעטיײרּבסױא טינ
 .ןעדנוּברעפ ןעוועג זיא יז ואוו ,טרָא םעד ףיֹוא שדקמה-תיּב ןופ ײרעלַאג עגיד
 ןעגידרעטייװ ַא ףיוא ןעסירעגנייַא ךָאנ ךיז ןעּבָאה ןוא ,ַאינָאטנַא רעד טימ
 ,עטשרע יד ןעדיא יד ןעװעג סָאד ןענייז ןכּב .ןעלייא גיצנַאװצ ןופ ךלהמ
 םייּב דנַארּברעײפ ַא טגײלעגקעװַא דנעה ענעגייא ערעיײז טימ ןעּבָאה סָאװ
 יי .ןינֹּב ןעגילייה

 ,שדוח ןעטנָאמרעד ןעּבױא ןופ ןעט:24 םעד ,רעטעּפש געט ייווצ טימ
 ,ייּברעד ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ײרעלַאג יד טנערּברעפ רעמיור יד ןעּבָאה
 ךלהמ ַא ףיוא ךיז םורַא טּפַאחעגמורַא טַאהעג ןיוש טָאה רעייפ רעד זַא ןוא
 יז טינ ןוא ךַאד םעד ןעסירעגּבָארַא ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעלייא ןהעצפופ ןופ
 סָאװ ,גנידצלַא טרעטשעצ ןעּבָאה ייז רָאנ ,רעייפ םעד ןעשַאלעגנייַא ןעּבָאה
 .טנָאקעג ןעטלָאװ ייז םגה ,ַאינָאטנַא ןעשיווצ .ןוא ייז ןעשיווצ ןעגעלעג זיא סע
 ןעּבָאה ןוא רעייפ ןץפיוא טקוקעג יז ןעּבָאה גיהור .הפרש יד ןעזָאלרעד טינ
 ,ךילצונ ןעװעג ײז זיא סָאד טיײװ יװ ,תונּברוח יד ןוטנָא טזָאלעג םהיא

 .תיּב ןעּבענ ןעגעלשעג יד טרעהעגפיוא טינ סנעגירעּביא ןעּבָאה לייוורעד
 .דנַאנַא טימ ךיז ןעגָאלשעג ןעגנולײטּבָא עניילק ןעּבָאה גידנעטש רָאנ .שדקמה

 ןַאמ ַא ןעדיא יד ןעשיווצ ןופ ןעטָארטעגסױרַא זיא געט ענעי ןיא 0
 דנעטיידעּבױא ןוא שינעהעזרעפ ַא ,טלַאטשעג ןופ ןיילק ,ןתנוי ןעמָאנ ן'טימ
 רעד ייּב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,בצמ ןעצנַאג ןייז טול ןוא סוחי ןייז טול
 ןעגעק דייר עגידרעפָאה טימ ךיז טוָאלעגרעדנַאנופ ,לודג-ןהֹּכ ןנחוי ןופ הכצמ
 ,ףמַאק םוצ יז ןופ ןעטסגיטומ םעד טרעדָאפעגסױרַא טָאה ןוא רעמיור יד
 .עג טשינ ןעּבָאה ,טרָאד ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ בור רעד
 ארומ ךיוא אמתסמ ןעּבָאה עכילטע ;ןעטכַא ֹוצ םהיא ףיוא יאדּכ רַאפ ןעטלַאה
 .יצג ןעגידנַאטשרעפ ן'פיוא ףױרַא ןענייז רעטייוו ערעדנַא ;םהיא רַאפ טַאהעג

 .ןעזָאלנײרַא טינ ךיז ןעמ רָאט ,טיוט םעד טכוז סָאװ ,ןעכלעזַא טימ זַא ,קנַאד .
 ןענייז ,ןעװעג שאימ ץלַא ןופ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ םורָאװ ,ףמַאק ַא ןיא
 .עּב רעטייװ ,טײהטָאג רעד רַאפ טינ רהעמ ארומ ןייק ןעּבָאה ןוא דליװ וצ
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 =וצניַא ,טייקטסײרד רעדליװ ףיוא רעדייא ,טומ ףיוא רעגיצניװ סָאד טזייוו
 תצנמ יז טעװ ןעמ ּבױא סָאװ ,ןעשנעמ טימ ףמַאק ןיא ןעּבעל סָאד ןעלעטש
 ןופ ןערעװ טגיֹזעּב טעװ ןעמ זַא ןוא ,ןעּבָאה טינ דובּכ ןיק ןעמ טעװ ,ןייז
 .הנּכס ַא ךיוא רָאנ ,ןויזּב א זיולּב טינ סָאד זיא ,יײז

 זַא רָאנ .ןעטָארטעגסױרַא טינ רענייק זיא דנַאנַא ךָאנ טייצ עגנַאלַא
 טָאה ,רעסערפ.רעמיור ןוא רעמהירעּב רעסיורג ַא ןעװעג זיא סָאװ ,דיא רעד
 ,תונדחּפ רעייז ייז ןעפרַאװרַאפ ןוא רענגעג ענייז ןופ ןעכַאמ קזוח ןעמונעג
 ץטימ ,גנולײטּבָא.רעטײר רעד ןופ רענייא םהיא וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה
 ןוא ײרעדױלּפ ןייז רעּביא טכַארּבעגפױא ןעװעג זיא סָאװ ,סוינַאדעפ ןעמָאנ
 םעד ןופ רע טָאה דייהרעגיטכיזרָאפמוא לייוו ךיוא רשפא ןוא ,טייק'תוזע ןייז רעּביא
 מגה רָאנ ,ךילרהעפעג ןייז םהיא ןָאק רע זַא ,ןעטלַאהעג טינ שפנ םעניילק ןעגיזָאד
 .סָאװ ,ףמַאקייװצ םעד ןיא רָאנ ,ןעדיא ן'רַאפ רעקרַאטש ןעװעג סוינַאדעפ זיא ללכּב
 .רעדינַא זיא רע זַא ױזַא ,ןעזָאלרעּפ החלצה יד םהיא טָאה ,ןעמוקעגרָאפ זיא
 ,טױטעג םהיא טָאה ןוא ןעפָאלעגוצ ןיא ןתנוי .דרע רעד ףיוא ןעלַאפעג
 דנַאה רעטכער רעד ןיא טָאה ,רעֿפרעק ןעטַױט ן'פיוא ףױרַא רע זיא ךַאנרעד
 ןוא טליש ץטימ דנַאה רעקניל רעד ןיא ,דרעװש ןעגיטולּב ץ'טימ טעכָאפעג
 טָאה ןוא ,טקוקעגוצ סָאד ןעּבָאה סָאװ ,רעמױר יד ןופ טכַאמעג קזוח טָאה
 ם'נופ לַאפ ץטימ ךיז טמהירעּב ןוא לײח םעד רעּביאנעגעק ךיז טהיירפעג
 ןעכָאטשעגכרוד םהיא טָאה סוקסירפ ָאירוטנעצ רעד ןענַאװ זיּב -- ,רענלעז
 , לייפ ַא טימ

 ,ךיז טהייטשרעפ'ס -- רעמיור יד ייס ןוא ןעדיא יד ייס ןעּבָאה ךָאנרעד

 זיא רעּבָא ןתנוי .יירשעג ַא ןעּביױהעגפיוא - םימעט ענעדיישרעפ רעּביא זַא
 ןופ ךיז גידנעמירק ,רענגעג ןייז ןופ רעּפרעק ןעטיוט ן'פיוא ןעלַאפעגרעדינַא

 ךָאנ גירק ןיא טמוק סע ךיג יװ ,וצרעד היאר עכילטייד ַא זיא סָאד .םירוסי

 .גנוגירעדינרעד יד קילג ןעטנעידרעפמוא םעד

 ,לעטיּפאק רעטירד

 טשעמ 8 -- .רעיפ ןיא רעמיור ךס א םוא ןעמוק ץנוקיסגירק א סנעדיא יד תמחמ
 . .יורפ רעשידיא א ןופ ארונ

 ױצ ןעפָא טרעהעגפיוא טינ סָאװ יד אל םידרומ יד ןעּכָאה לייוורעד 1
 יד ףױא טלעטשעגסיוא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעגעק ןעפמעק
 ןעּביױא ןיא געט גיצנַאװצ ןוא ןעּביז עקַאט ןוא ,ךיוא ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןעלַאװ
 ללח םעד טליפעגנָא ןעּבָאה ייז .ץנוק-סגירק ַא טרהיפעגכרוד ,שדוח ןעטנָאמרעד
 ןרט טימ יירעלאג רעגיד'ברעמ רעד ןופ ךַאד םעד ןוא סנעקלַאּב יד ןעשיווצ
 .גידנעכַאמ ,ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןענָאה ןוא עלַאמס ןוא ךעּפ.דרע ,ץלָאה ענעק
 ןעּבָאה רעמיור להָאצ עסיוװעג ַא ,טרעטַאמעגנייַא ןענייז ייז זַא ,לעטשנָא םעד
 רעד טימ ןענייז ןוא ענעפָאלטנַא יד ןעגָאיכָאנ טזָאלעג ךיז דיײהרעגיטכיזרָאפמוא
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 ערעגיטכיזרָאפ יד .ײרעלַאג רעד ףיא ןעכָארקעגפױרַא סרעטייל ןופ ףליה
 .עגסיוא ןעדיא יד ןופ ןעהיצּבָא  רעטכירעגמוא רעד ךיז טָאה ייז סָאװ ,רעּבָא -

 ,קירוצ ןעּבילּבעג ןענייז ,ג"דושח טכוד

 ןענייז סָאװ ,רעמיור טימ ןערָאװעג טליפעגנָא זיא ײרעלַאג יד רָאנ יו
 גנולצולפ .ןעטייז עלַא ןופ ןעדנוצעגנָא יז ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעגנורדעגנײרַא
 טגָאיעגנײרַא ןעּבָאה ןוא ןעמַאלּפ יד ןעגנורדעגסױרַא ןעטנַאק עלַא ןופ ןענייז
 יד שואיֵא ןוא ,הנּכס רעסיוא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעמיור יד קערשַא
 טלעגנירעגמורַא ןעטיז עלַא ןופ .טּפַאחרעּפ יז טָאה הפרש יד סָאװ ,עגינעי
 סָאװ ,טדָאטש ןיא לייט םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא עטצעל יד ךיז ןעּבָאה ,רעייפ טימ
 סָאװ ,דנייפ יד ןופ הנחמ רעד ןעטימ ןיא לייט םוצ ,ייז רעטניה ןעגעלעג זיא
 ַא ךרוד ךיז ןעװעטַאר וצ טבורּפעג ןעּבָאה ךס ַא .טלעגנירעגמורַא יז ןעּבָאה
 דנעה ךיז ןעכָארּבעגסױא ןעּבָאה ייז רָאנ ,עגירעייז יד וצ גנורּפש ןעטסיירד
 ןעכילטיא ןעטינשעגּבָא רעייפ רעד טָאה רעּבָא בור ןעטסערג םעד .סיפ ןוא
 ןוא טרעדעפעג ךיז ןעּבָאה עגינייא ּבױא ןוא ,ןעפיולטנַא וצ ףיוא געווסיוא
 ןעועג ןיוש ןענייז סָאװ ,יד ףוס.לּכ:ףוס ךיוא ןענייז ,ןעּבעל סָאד ךיז ןעמונעג
 טָאה סָאװ ,רעייפ םעד 'תונּברק רַאפ ןעלַאפעג ,טױט רעדנַא ןַא טימ ןעּברָאטשעג
 .טגיליטרעפ גנידצלַא

 .קילגמוא יד ןעגעק טכַארּבעגפױא קרַאטש ןעװעג זיא רסיק רעד םגה
 ינופ ,להעפעּבַא ןהָא סעײרעלַאג יד ףיוא ףױרַא ןענייז ייז סָאװרַאפ ,עכיל
 לייװ ,רָאפרעד רהעמ ךָאנ ןוא ,טַאהעג תונמחר ייז ףיוא רע טָאה ןעגעוװטסעד
 טסיירט ַא ןעװעג סָאד זיא םינּפ לֹּכ לע .ןעפלעה טנָאקעג טינ ייז טָאה רענייק

 ןעּבָאה יז זַא ,גנַאגרעטנוא ףיוא ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןענייז סָאװ ,יד רַאפ
 רעייז ןעּבעגעגּבָא ןעּבָאה יז ןעמעװ רַאפ ,ןעגינעי םעד ןופ רעצ םעד ןהעזעג

 ךיז טבורּפעג טָאה רע יװ ,ןהעז טנָאקעג יז ןעּבָאה ךילטייד םורָאװ .ןעּבעל
 סָאװ יד טרעדָאפעגפיוא ןוא ייז וצ ןעפורעג טָאה רע יװ ,ןרעטנעהענרעד וצ
 .ףליה ןעּבעג ייז ךילגעמ טיי יװ ןעלָאז ייז זַא ,םהיא םורַא ןענַאטשעג ןענייז
 .טיא טָאה גנומיטש עגירעיורט ןייז ןוא רערהיּפנָא ם'נופ ןעפור עגיזָאד יד
 טנעגעגעּב דיירפ טימ טָאה ןוא הרובק עדנעצנעלגַא יװ ןעמונעגנָא רעכיל

 ,טיוט םעד

 ןופ ןערעװ וצ ןענורטנַא ןעּבעגעגניַא סנעגירעּביא ךיז טָאה עכילטע

 טנַאװ רעטיירּב רעד ףיוא ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה ייז סָאװ םעדכרוד ,רעייפ
 ןוא ,טלעגנירעגמורַא ןעדיא יד יז ןעּבָאה טרָאד רָאנ ,סעײרעלַאג יד ןופ
 .רעדיװ ןעקרַאטש ַא ןעזיװעגסױרַא טייצ ערעגנײלַא ןעּבָאה ייז יו םעדכַאנ
 | .ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא עלַא טצעלוצ ייז ןענייז ,דנַאטש

 ץטימ ,ןַאמרעגנויַא ןעװעג זיא ,ןעלַאפעג זיא סָאװ ,רעטצעל רעד .
 רעצנַאג רעד ףױא ןייש ןעגיטכילַא טפרַאװ ץכעוט ןייז סָאװ ,סוגנָאל ןעמָאנ
 ,שינעכעדעג עגײדובּכּב ַא ןענעידרעפ ענעמוקעגמוא עלַא םגה ןוא ;שינעהעשעג)

 יד יװ תויה םורָאװ .ןעמעלַא רַאפ רעגיטומ טרהיפעגפיוא ךיז טָאה רע רָאנ
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 רעּבָא לייט םוצ ,טפַארק.רעּפרעק ןַײז תמחמ טרעדנואוועּב םהיא ןעּבָאה ןעדיא
 ןעּבָאה רעּבירעד ,ןעגניירּבמוא טנַאקעג טינ םהיא יײז ןעּבָאה שרעדנַא לייוו
 .ײז ןעּבעגרעטנוא ךיז ןוא ןהײגרעטנורַא לָאז רע ,טרעדָאפעגפיוא םהיא יז
 רע ,ןערָאװשעּב סילענרָאק רעדורּב ןייז םהיא טָאה טייז רעדנַא רעד ףוא
 עשימיור יד ןוא ןעטַאדלָאס ןופ דובּכ רעיײז ןויזּב ַאזַא ןוטנָא טינ ךָאד לָאז
 ןופ ןעגױא יד רַאפ ןוא ןעצעגעגכַאנ רע טָאה השקּב רעגיזָאד רעד .רהעוועג
 .ןעכַאטשרעד ךיז טָאה ןוא דרעװש ןייז ןעּביױהעגפיוא רע טָאה ןעײמרַא עדייּב

 .עגמורַא ןעװעג זיא סָאװ ,גנולײטּבָא רעשימיור רעד ןופ רערעדנַא ןַא
 ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה ,סוירָאטרעס ןעמָאנ ן'טימ ,רעייפ ןופ טלעגניר
 סָאװ ,סויקול רבח ןייז וצ ךיוה ןעפורעגנַא ךיז טָאה רע .היירד ןעגיצנוק ַא
 ןופ שרוי ץרַאפ ךיד ךַאמ ךיא, :טלעצעג ןייא ןיא םהיא טימ ןענַאטשעג זיא
 סיורג טימ זיא סויקול "!ףיוא ךימ טטּפַאח ןוא טסמוק וד ּבױא ,ןעגעמרעפ ןיימ
 טָאה ,ןעגנורּפשעגּבָארַא םהיא ףיוא זיא סָאװ רעד .ןעפיול וצ ןעמוקעג קשח
 .יילשעג חֹּכ ַאזַא טימ זיא רעּבַא אפוג סויצול ,ןעּבעל ןייז טעװעטַארעג עקַאט
 טױט ןעּבילּבעג זיא רע זַא ,קֹורּב םענרענייטש םעד ףיוא ןערָאװעג טרעד
 , טרָא ץפיוא;

 .יד ייּב ןעמונעגּבָא עקַאט לײװרעד ףיוא טָאה שינעהעשעג עצנַאג יד
 רעֶגיטְכיזרָאפ טכַאמעג ייז יז טָאה ךיילגוצ רעּבָא ,טומ ןעצנַאג רעייז רעמיורי
 .ישרָעפ יד טשינוצ ןעכַאמ וצ טנרעלעגסיוא ייז טָאה יז לייװ ,אּבהל ףיוא
 רעד - רעהַא זיּב יז ןעּבָאה יז ףךרוד סָאװ ,ןעדיא יד ןופ ןעצנוק ענעד |

 רעטקַארַאכ םעד ןוא דנעגעג יד טנעקעג טינ ינעג ןעּבָאה יז לייוװ רקיע
 ,תולּפמ לָאמטפָא ןעטילעג -- רענגעג ערעייז ןופ

 טָאה ןנחוי סָאװ ,םערוט ןזיּב טנערּבעגּבָא ײרעלַאג יד זיא סנעגירעּביא
 סױרַא טרהיפ סָאװ ,רעױט ץרעּביא טיוּבעגסױא ןע'נועמש ןעגעק ףמַאק ןיא
 ךָאנ זיא סע סָאװ .ךיז ךָאנ ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא טָאה ןוא ,סוטסיסק ןופ
 סרעּפרעק יד טקעדעגוצ ןעגָאה ןוא ןעכָארּבעגנייא ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןענַאטשעג
 יד ןעּבָאה גָאט ןרעדנַא ןפיוא .תוברוח יד ךרוד רעמיור ענעלַאפעג יד ןופ
 ,רעגידחרזמ רעד וצ זיִּב ײרעלַאג עניד'נופצ עצנַאג יד טנערּברעפ רעמיור
 לָאט ןרעּביא ךױה ,סעײרעלַאג עדייּב ואװ ,טרָא םעד וצ זיּב טסייה טָאד
 .סיוא טלָאמעד סע טָאה וזַא .לעקניװ ַא םענייאניא טעדליּבעג ןעּבָאה ,ןורדק
 .שדקמה:תיּב םעד םורַא ןהעזעג-

 עגילהייצמוא טרעדָאפעג רעגנוה רעד לייוורעד טָאה טדָאטש רעד ןיא 3
 ךיז טגעלפ סע רָאנ ואװ .רועישַא ןהֶָא תורצ ןעפַאשעג טָאה ןוא תונּברק
 לעוּפּב טגעלפ טרָאד ,גרַאװנעסע ןֹופ ןעטָאש ַא שטָאח בוטש ַא ןיא ןעזייוועּב
 וצ ןעּבױהנָא ךיז ןעגעלפ דניירפ עטוג עטסעב יד ;ףמַאק ַא ןעכערבסיוא שממ
 עטצעל יד ןרעדנַא םייּב רענייא ןעסײרוצסױרַא טכוזעג ןעּבָאה ןוא ןעלגנַאר
 .טָאה עגידנעּברַאטש יד וליפַא .ןעּבעל םעד ןעטלַאהוצרעטנוא ףיוא ךעלקערּב
 רעּבױר יד ןוא ,טינ ןעסיּב ןײק רהעמ ןעּבָאה ייז זַא ,טּבױלגעג טינ ןעמ
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 +הסיסג רעד ייּב ןעטלַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,עלַא ןעכוזכרוד םעד תמחמ ןעגעלפ
 ףשפא רעדָא ,טּברַאטש רע זַא ,לעטשנַא ןַא טינ רהעמ רעצימע טכַאמ רעמָאט
 -עגפיוא טימ ,םידגּב ענייז ןעשיװצ ןעסע סיּפע ןעטלַאהעּברעּפ ךָאנ רע טָאה
 ,טניה ענעגושמ יוװ ,ןעפָאלעגמורַא ייז ןענייז ,טייקגיריג ןופ רעליימ ענעסיר
 רָאנ ןעגעלפ ייז ֹואו ,ןעריט יד םוטעמוא ,םירוּכש יװ ,ןעגָאלשעגניײַא ןעּבָאה
 ײװצ ןעגנירּפשנײרַא העש ןייא ןיא יײז ןעגעלפ שואי רעייז ןיא ןוא ,ןעמוק
 טנ יד טָאה גנידצלַא .ּבוטש רעגיּבלעזרעד ןוא ןייא ןיא לָאמ יירד רעדָא
 .תומהּב עטסגיצומש יד ֹוליפֲא סָאװ ,ןעכַאז :רענהייצ ערעייז ןעשיווצ טכַארּבעג
 יז ןעּבָאה טצעלוצ .ןעסעפיוא ןוא ןעּבײלקפיוא ייז ןעגעלפ ,טינ סָאד ןעסע

 ךיוא ןוא ,ייז טייקעג ןוא ךיש ןוא ןעלטרַאג ערעייז רַאפ וליּפַא ךיז ןעמונעג
 ךעּבָאה ךסַא ןעטליש ערעייז ןופ ןעסירעגּבָא ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעדעל יד
 סָאװ ,שיילפ רעמידעפ יד םורָאװ .ייה עטלַא ןופ ןעטשער זייּפש רַאפ טצונעּב
 יד טפיוקרעפ ןעמ טָאה ;עבילקעגפיונוצ טָאה רערעדנַא רעד רעדָא רענייא
 ,סעקיטַא רעיפ וצ גָאװ עטסנעלק

 -יג עטמעשרעפמוא יד ןרעדליש ךָאנ ךיא ףרַאדעּב סָאװ ּבעילוצ רָאנ
 עטּבעלעּבמוא ףױא ןעלַאּפעגנָא רעגנוה רעד זיא רהיא טימ סָאװ ,טייקגיר
 טינ זיא ןעכיילג רהיא סָאװ ,השעמ ַא ןעלהייצרעד וצ .העדּב ּבָאה ךיא ?ןעכַאז
 דיאס - ןערַאּברַאּב יד ייּב טינ ןוא ןעכירג יד ייּב טינ ןערָאװעג ןָאטעגּבָא
 רצ ןעװעג ןרעג טלָאװ ךיא .ןערעה וצ ךילּבױלגמוא ,ןעגָאז וצ טפַאהרעדיוש
 ףימ ןעלָאז תורוד עגידרעטעּפש יד ידכּב ,שינעהעשעג עצנַאג יד ןעגייוושרעפ
 ךס ַא טַאהעג טינ טלָאװ ךיא ּבױא -- ,רענגיל ןעדליװ ַא רַאפ ןעטלַאה טינ
 ןָאטעג ךיא טלָאװ ,סנעגירעּביא .רוד ןימ ןופ ןעשנעמ יד ןעשיוװצ תודע
 .רעװ ןיא וליפַא טלָאװ ךיא בוא ,הבוט עטכעלש ַא טדָאטשנערָאּבעג ןיימ
 ןיא ןעפָארטעג ךיז טָאה רהיא טימ סָאװ ,סָאד ןעּבעגעגרעּביא טינ רעט
 | | .ןע'תמא רעד

 .תַּב םירמ ןעמָאנ ןטימ ,ןדרי טייז רענעי ףיוא דנַאל ם'נופ יורפַא 4
 . ףךיז טָאה סָאװ ,(זיוה-בוזא טיידעּב טרָאװ סָאד) בוזא-תיּב ףרָאד ם'נופ רזעלא
 עסַאמ רעגירעּביא רעד טימ זיא ,תורישע ןוא סוחי רהיא ךרוד טנעכייצעגסיוא
 ..גנורעגעלעּב יִד טכַאמעגטימ טָאה יז ואװ ,םילשורי ןייק ןעפיול וצ ןעמוקעג

 ןייק אערעּפ ןופ טכַארּבעגטימ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןעגעמרעפ ןעגירעּביא רהיא | 
 .ייט יד ןוא ,ןעמונעגוצ רהיא ייּב טַאהעג ןיוש ןענַאריט יד ןעּבָאה ,םילשורי
 סָאװ ,גרַאװנעסע עלַא ןוא ,רהיא ייּב ןעּבילּבעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,םיצפח ערע
 ,רהיא ייּב םירבח ערעיז טּבױרעגּבָא ןעּבָאה ,ןעניפעג טנַאקעג ןעּבָאה יז
 'יד טָאה םעד תמחמ .ּבוטש ןיא ןעסײרנײרַא ךיז גָאט רַאפ גָאט ןעגעלפ סָאװ
 .-דיז ךרוד טכוזעג יז טָאה לָאמטּפָא ןוא ,גנורעטיּברע עסיורג ַא טּפַאחעגנָא .יורפ

 ףלַאּביװ רעּבָא .רעּבױר יד ךיז ןעגעק ןעגניירּבוצפיוא תוללק ןוא ןעיירעל
 ךיוש זיא רהיא ןוא ,תונמחר רעדָא סעּכ תמחמ טיוטעג טינ יז טָאה רענייק זַא
 טדערעגּבָא ןיוש ,ערעדנַא רַאפ ןעסע גידנעטש ןעכוז וצ ןערָאװעג ןעסערעד
 'רעּבירעד ,טַאהעג טינ הלֹועּפ ןייק ןעכוז רעד ןיֹוש טָאה טציא סָאװ ,ןופרעד
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 ,רהעמ ךָאנ ןוא ,רענייּב יד ןופ ןרַאמ ןזיּב ןעגנַאגרעד רהיא רעגנוה רייד זיא
 ,סעּכ רהיא טנערּבעג טָאה ,רעגנֹוה רהיא רעדייא

 זיא ןוא ,טיונ ןוא גנורעטיּברע ןופ לוק םעד רָאנ טרעהעג יז טָאה ןכּב
 ןוא ,דניקגיוז ַא ,דניק רהיא ןעמונעג טָאה יז ,ןעכילריטַאנמוא םוצ ןעטָארטעגוצ
 -- המוהמ ןוא רעגנוה ,המחלמ רעטנוא !עלעגניא רעכילקילגמוא, :טגָאזעג טָאה
 .טכענק יד זנוא ףױא טרַאװ רעמיור יד ייּב ?ןעטיה ךיד ךיא לָאז ןעמעװ רַאפ
 רעד רַאפ רעהירפ רָאנ ;ןעּבעל ןעזָאל ללכּב זנוא ןעלעװ ייז ּבױא ,טּפַאש
 ,רעגיד'תוירזכַא ןענייז םידרומ יד ןוא ,רעגנוה רעד ָאד ןיֹוש זיא טפַאשטכענק|

 רַאפ המקנ ןופ טסײג ַא זייּפש רימ רַאפ וד רעװ ןכּב .עדייּב סָאד רעדייא
 וצ ידכב ,ךָאנ טלהעפ ןיײלַא סָאד !עגידעּבעל יד רַאפ השעמַַא ,ןענַאריט יד
 טעלױק רעטרעװ עגיזַאד יד טימ "!ןעדיא יד ןופ תורצ יד לֹופרַאפ ןעכַאמ
 טקעדעּב ערעדנַא יד ;טפלעה ןיײא ףיױא טסע ןוא סע טָארּב ,דניק רהיא יז
 ,טלַאהעּב ןוא יז

 .עמש ייז רָאנ יװ ןוא ,םידרומ יד ַאד רעדיװ ןיוש ןענייז רובד.ידּכ-ְךוּת
 יז זַא ,רהיא ייז ןעשַארטס ,סנעטָארּבעג ם'נופ חיר ןעטרעװ.תוללק םעד ןעק
 סָאװ ,ןעזייוװעּב טינ יז טעװ יז ּבױא ,קילּבנעגױא ןייא ןיא ןעטיוט יז ןעלעוו
 רהיא ןופ טשער םעד טקעדעגפיוא יז טָאה ףיורעד .ןעטָארּבעגסױא טָאה יז
 ןיש ַא ךייַא רַאפ ןעטלַאהעּב ךָאנ ךיא ּבָאה ָאד, :רעטרעװ יד טימ דניק
 ןענייז יז ןוא ,רעּבֹור יד טּפַאחעגנָא טָאה המיא ןַא ןוא רעדיוש ַא ."לעקיטש
 רעּבָא םירמ .טלעצרָאװעגנייַא יװ ,קילּבנָא ןעגיזָאד םעד ייּב ןהייטש ןעּבילּבעג
 ,טײּברַא ןיימ זיא סָאד ,דניק ךילּביל ןיימ זיא סָאד, :טדערעג רעטײװ טָאה
 ,ענעדיא ַא רַאפ רעגיצרַאהכייװ טינ טייז ;ןעסעגעג ּבָאה ךיא ךיוא םורָאװ ,טסע
 טּפַאהנעסיװעג וצ טייז רהיא ּביוא רעּבָא ! רעטומ ַא רעדייא ,רעלופ.להיפעג טינ
 ןעּביילּברעפ טשער רעד לָאז טלָאמעד ,טוג -- ןּברק ןיימ רַאפ טליורג ךייַא ןוא
 גידרעטיצ ,"טפלעה עטשרע יד ןעסעגעגפיוא ּבָאה ךיא יװ טקנוּפ ,רימ רַאפ
 ,לעיפ.וצ יײז רַאפ ןעװעג טרָאּפ זיא סָאד ;ןעגנַאגעגסױרַא םידרומ יד ןענייז

 -קערש יד רעטומ רעד טזָאלעג ,קשח סיורג טימ טינ םגה ,ייז ןעּבָאה ןכּב ןוא |
 ,טײצלַאמ עכיל

 ארונ השעמ רעגיזָאד רעד ןעגעװ העידי יד טיירּפשרעפ ךיז טָאה ףּכיֵּת
 רע תעשּב ,טלױרגעג סע טָאה ןעכילטיא ןוא ,טדָאטש רעצנַאג רעד רעּביא
 .עגּבָא טַאהעג ןײלַא סע טלָאװ רע יװ יױזַא ,ךַאז יד טלעטשעגרָאּפ ךיז טָאה
 .עג ןעּבָאה ןוא טיט םוצ טּפוטשעג ךיז ןעּבָאה רעּבָא עגידנרעגנוה יד .ןָאט
 ןעּבָאה יז לייװ ,ןעברָאטשעג רעהירפ ןענייז סָאװ יד ךילקילג רַאפ ןעטלַאה
 .טרעהעג טינ ןוא ןהעזעג טינ תורצ עכלעזַא

 .נַאגרעד שינעהעשעג רעגיזָאד רעד ןעגעװ הרושּב יד זיא דניוושעג 5
 ערעדנַא ;ןעּבױלג טלָאװעג טינ סָאד ןעּבָאה יז ןופ ךס ַא .רעמיור יד וצ ןעג
 רהעמ ךָאנ טציא טָאה רעּבָא בור רעטסערג רעד ;תונמחר טלהיפעג ןעּבָאה
 טרעפטנערעפ ךיז טָאה טייז ןייז ןופ רסיק רעד .קלָאפ סָאד ןעגָארקעג דנייפ
 רַאפ גנוּבעגרעפ ןוא טײקגידנעטשּבלעז ,םולש, :טגָאזעג טָאה ןוא טָאג רַאפ
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 יז רָאנ .ןעטַאּבעגנָא ןעדיא יד ךיא ּבָאה ,ןָאטעגּבָא ןעּבָאה יז סָאװ ,ץלַא
 טָאטשנָא ,המחלמ -- םולש טָאטשנָא ,גירק תודחַא טָאטשנָא ןעבילקעגסיוא ןעגָאה
 .נָא ייז ןעּבָאה דנעה ענעגייא ערעייז טימ ;רעגנוה -- דנַאטשלױאוװ ןוא טײקטַאז
 .ָארט יז ןוא ,ןעניושרעפ טלָאװעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,םוטגילייה םעד ןעדנוצעג
 . ףיא רעּבָא .טײצלָאמ רעכילקערש רעגיַאד רעד רַאפ תוירחַא יד ךיוא ןעג
 תוברוח יד ךרוד ןעסערפ.רעדניק םעד ןופ ליורג םעד ןעקעדעּב טציא ליוװ !

 ַא רעּביא ןענייש טינ רהעמ ןוז יד לָאז רעטייװ ןוא ,טדָאטשטּפױה רעייז ןופ
 'ומ יד רעדייא ,רהעמ .סרעטומ ױזַא ךיז ןערהענרעד רהיא ןיא סָאװ ,טדָאטש
 רעטנוא ךָאנ ןעּביילּב יז לייװ ,זייּפש ַאזַא טנעידרעפ סרעטָאפ יד ןעּבָאה ,סרעט
 "ץינטרגַא ןהָא תורצ עכלעזַא ןיא רהעוועג

 ןופ שואי ם'ניא טגייצרעּביא רהעמ ץלַא ךיז רע טָאה ,ױזַא גידנעדייר
 .ירַא ץלַא סָאד ןעּבָאה יז יװ םעדכָאנ ,טניימעג רע טָאה ,טציא ;םידרומ !
 ּבױא תעשּב ;ןעטײּבמוא טינ ןיוש ןיז רעייז אמּתסמ יז ןעלעװ ,טּבעלעגרעּב
 הטרח טַאהעג אמתסמ ייז ןעטלָאװ ,טּבעלעגרעּביא טַאהעג טינ סָאד ןעטלָאװ ייז
 | םישעמ ערעייז ףיוא

 ,לעטיּפאק רעטרעפ
 .ןעליוו סע'סוטיט ןעגעק ,טנערברעפ טרעװ שדקמה:תיּב רעד

 .. .רעפ טַאהעג בא שדוח ןיא געט טכַא ןעּבַאה ןענַאיגעל עדייּב תעשּנ 1
 .מערוטש יד ןעלעטשקעװַא ןעסייהעג רסיק רעד טָאה ,ןעלַאװ יד ןעיוּב טגידנע
 תיּב ןופ רצח ןעטסגינײװעניא ם'נופ ײרעלַאג רעגידברעמ רעד ןעגעק קעּב
 רעטסקרַאטש רעד סנעגירעּביא טָאה ,ןהעשעג זיא סָאד רעדייא ןיוש .שדקמה
 טינ טשינרָאנ ןעסױטשעג דנַאנַא ךָאנ געט סקעז טָאה רע םגה ,קַאבמערוטש
 רעייז תמחמ רענייטש יד ןעּבָאה ױזַא ןוא ,רעיױמ רעד ןעגעק ןוטפיוא טנַאקעג
 ףשַאמ ענעמוקעגוצ יינ יד ןעגעק ךיוא ןעטלַאהעג ךיז טייקגיטסעפ ןוא סיירג
 .'ןופצ ם'נופ ןעטנעמַאדנופ יד ןעָארגעגרעטנוא ערעדנַא ןעּבָאה לייוורעד ,סענ !

 יד טכַאמעגזיול ייז ןעּבָאה טייּברַא רעטגנײרטשעגנָא ןַא ךָאנ ןוא רעיוט ןעגיד
 ףױא ןעטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,אפוג רעױט רעד רָאנ .רענייטש עטשרעדָאפ
 .ןהייטש ןעּבילּבעג זיא ,רענייטש עטסגינייװעגיא יד

 ןענָאק ןעלעו יז זַא ,ןופרעד ןעװעג שאימ ךיז רעמיור יד ןעּבָאה טציא
 יז ןעבָאה רעּבירעד ןוא ,ןעלּבױה ןוא סענישַאמ ערעייז טימ ןוטפיוא טיפע
 טיג ךיז ןעּבָאה רעּבָא ןעדיא יד .ײרעלַאג רעד ייּב סרעטייל טלעטשעגקעװַא !
 ןענייז רעמיור יד רָאנ יװ רעּבָא .ייברעד ןערעטש וצ יז הימ ןייק ןעבעגעג
 ןעּבָאה ןוא יז ןעגעקטנַא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז יז ןעּבָאה ,ןעּביױא ןעמוקעגנָא

 רעטײװ לייט םוצ ,סכיליװרעטניה רעיומ ןופ טּפוטשענּבָארַא לייט םוצ ייז
 ,ָאװעג ןענייז ךס ַא .טעגרה'עגסיוא ןוא טנַאװ םֹוצ טּפוטשעגוצ יז ייז ןעּבָאה
  ןעּבָאה ןוא .סרעטייל יד ןעזָאלרעפ ןעּבָאה ייז יװ .טשרָאקָא ,ןעכָאטשרעד ןער
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 ןענייז רעטייװ ערעדנַא ,ןעטליש ערעייז טימ ןעקעדוצוצ ךיז ןעזיוועּב טינ ךָאנ
 .רָאװעגמוא ןעּביױא ןופ ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ ,םעדכרוד ןערָאװעג ט'קוזינ'עג
 .עטנעּפָאװעּב טימ טצעזעּב טכידעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעטייל יד ןעֿפ

 ץנַאג ןעשנעמ ךס ַא ןעוהָאװעגנַא ןעדיא יד ךיוא ןעּבַאה סנעגירעּביא
 עגױָאד יד רַאפ ןענהָאּפ יד ןופ סרעגערט יד טפמעקעג ןעּבָאה סרעדנוזעּב
 עטסגרע יד זיא סע זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז לייו ,טיוט ןוא ןעּבעל ףיוא
 יד ךױא טּפַאחעגנײרַא ןעדיא יד ןעּבָאה טצעלוצ רַאג .ןערהעוווצנָא ייז הּפרח
 ױזַא ,טגײטשעגפױרַא ןעבָאה סָאװ ,ןעמעלַא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ןוא ןענהָאפ
 ,ענעמוקעגמוא יד ןופ לרוג ץרעּביא ןעקָארשעגרעביא ,רעמיור עגירעּביא יד זַא
 טינ ןַאמ ןייא ןיק זיא רעמיור יד ןופ דצ ןפיוא .ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעּבָאה
 םידרומ יד ןעשיװצ .בוח ןייז ןָאטעג םוקלופ ןעּבַאה טינ לָאז סָאװ ,ןעלַאפעג
 .רעהירפ יד ןיא סָאװ ,עגיּבלעזיד רעדיוװ טומ ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה
 .קינעמילּפַא ס'נועמש ןַאריט םעד ,רזעלא ךָאנ םעד ץוח ,ןעטכַאלש עגיד

 עדמערפ ןופ גנוניוש יד זַא  ,ןהעזעגנייַא טָאה רסיק רעד זַא דלַאּביװ
 רע טָאװ ,ןעּברַאדרעפ ןוא טוט רָאנ ןעטַאדלָאס ענייז טגניירּב רעמיטגילייה
 ןרעיומ יד ייּב רעייפ ןעגיילוצרעטנוא ןעלהיופעּב

 ןופ ןנח ןעגנַאגעגרעּבירַא םהיא וצ ןענייז טייצ רענעי ןיא דָארג 2

 רעד סױליכרַא ןוא ,םירבח ס'נועמש ןעשיווצ רעטסגיטשרַאדטולּב דעד ,(1 סואַאמע

 .רעפ ןעּבָאה ייז ליײװ ,דָאנעג ףיוא טפַאהעג ןעּבָאה ייז ;סוטַאדַאגַאמ ןופ ןהוז

 ןענואװעג טַאהעג ןעּבָאה יז תעשב ,טייצ ַאזַא ןיא דָארג ןעדיא יד ןעזָאל

 ןוא .סואימ רהייז רסיק םעד ןעמוקעגסיוא זיא טייקנעבירטעגכרוד רעייז רָאנ |

 .פיוא ךיז ןעּבָאה יײז גיד'תירזכַא יװ ,ןעגנַאגרעד םעד ץוח זיא רע יװ תויה

 ײז ןעזָאל וצ קשח קרַאטש טַאהעג רע טָאה ,ןעדיא יז וצ עגונּב טרהיפעג

 :רעהַא ןעּבירטעג יז טָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,טיונ יד רָאנ .ןעטיוט ןעדייּב

 טינ יז ןענָאק ןעליװ ןעטוג ץטימ םהיא וצ ןעמוקעג טינ ןענייז יז יװ תויה

 ןענייז יז סָאװ רַאפרעד רהעמ ךָאנ ,גנוגידַאנגעּב ףיוא תועיבּת ןייק ןעּבָאה
 .עגרעטנוא יז ןעּבָאה ןײלַא יז סָאװ ,טדָאטשנערָאּבעג רעייז ןופ ןעפָאלטנַא
 ,טרָאװ םעד ּבעילוצ ןרַאצ ןייז טליטשעגניַא רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעדנוצ
 עגונּב רָאנ .טזָאלעגּבָא רענעמ יד טָאה ןוא ,ןעבעגעג טַאהעג טָאה רע סָאװ

 יד טימ ןערָאװעג טלעטשעג ךיילג טינ ייז ןענייז יז טימ ךיז ןהייגעּב םוצ

 .עגירעּביא

 יב רעייפ טגײלעגקעװַא טַאהעג ןיוש ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה לייוװרעד

 טָאה ,ןערָאװעג ןעצלָאמשעצ םוטעמוא זיא סָאװ ,רעּבליז יד ןוא ,ןרעױט יד

 .ײֿפ רעד טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ץלָאה יד וצ גנַאגוצ ַא רעייפ ן'ױוַאפ טנעפעעג
 ןעדיא יד זַא .סעײרעלַאג יד טּפַאחעגנָא ןוא ןעסירעגסױרַא ךיז שער טימ רע

 ןעּבָאה ,רעייפ רעד טרעקַאלפעגפיוא טָאה םורַא ןוא םורַא יװ ,ןהעזרעד ןעּבָאה

 .1 ,12 ,ץ ךוב .ז (
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 רעטױל רַאפ ;טּפַארקרעּפרעק רעייז ייס ןוא טומ םעד ייס  ןערהָאװעגנָא יז
 עג יװ רָאנ ,ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז טגעוורעד טינ ךיז רענייק טָאה קערש
 דנעגָאלשרעדינ יװ רעּבָא .טקוקעגוצ ןעּבָאה ןוא ןענַאטשעג ייז ןענייז טפעלּפ
 ןיטולחל יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,ייז ףיוא טקריװעג ןעּבָאה טינ לָאז הפרש יד
 ןעװעטַאר וצ ךָאנ ידכּב ,ןיז רעייז ןעטײּבוצמוא ,םעד ןעגעװ טכַארטעג טינ
 ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה ייז ,טרהעקרעפ .גירעּביא ןעּבילּבעג זיא סָאװ ,סָאד
 'תיּב ם'נופ גנונערּברעפ יד יװ ױזַא ,רעמיור יד וצ עגונּב רעטרעטיּברע ךָאנ
 טכַאנ יד ןוא גָאט ןעצנַאג םעד .ךַאז ענעסָאלשעּבַא ןעוועג ןיוש טלָאװ שדקמה
 .טנָאקעג ןעּבָאה רעמיױר יד םורָאװ ;רעיפ רעד טעװעדליװעג טָאה םעדכָאנ
 ,םעגייאניא טינ עלַא ןוא רעדנוזעּב ײרעלַאג עכילטיא רָאנ ןעדניצרעטנוא

 ןעשעל לייח ם'נופ לייט ַא ןעסייהעג סוטיט טָאה גָאט ןרעדנַא ץפיוא 3

 וצ ידכּב ,געװ ןעגיטכיר ַַא ןרעױט יד ייּב ןעכַאמ ףיילגוצ ןוא רעייפ םעד

 ןעפורעג רע טָאה ךָאנרעד .גנַאגפױרַא םעד ןענַאיגעל יד רַאפ ןרעגנירגרעפ
 יד טשרעוצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז ייז ןופ סָאװ ,ןעריציפָא יד ךיז וצ
 ןעצנַאג ןרעּביא רידנַאמָאק-רעּבױא רעד ,רדנסּכלַא סוירעּביט : עטס'בושח סקעז
 .על סויקול ,ןָאיגעל ןעטפניפ ןופ רערהיפנָא רעד ,סילַאערעצ סוטסקעס ,,לייה
 ןעטנהעצפופ ןופ סויגירפ סוטיט ,ןָאיגעל ןעטנהעצ ןופ רערהיפנָא רעד ,סודיּפ
 .ירדנסּכלַא עדייּב יד ןופ רידנַאמָאק רעד ,ָאטנָארפ סויגרעטיל רעטייוו ,ןָאיגעל
 .הדוהי ןופ רָאטַארוקַארּפ רעד ,סונַאילַא סוינָאטנַא סוקרַאמ ןוא ,ןענַאיגעל עשינ
 ןוא ,ןענוּבירט.סגירק ןוא רעטלַאװרעפ! עּפירעּביא יד ןעמוקעג ןענייז ייז ךָאנ
 .שדקמה-תיּב ןענעװ .טַאר;סגירק ַא יז טימ ןעטלַאהעג טָאה סוטיט

 .םעד ןעגיטלעװעג יירפ ןעזָאל לָאז ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג טָאה דצ ןייא
 ץַאלּפ-לעמַאז רעד ,שדקמה-תיּב רעד ךָאנ טהייטש סע ןמז.לּכ ;טכער.סגירק |

 .הדירמ א ןעגעװ ןעטכַארט וצ ןערעהפיוא טינ יז ןעלעװ ,ןעדיא עלַא רַאפ
 ןעדיא יד ּביױא זַא ןיז םעד ןיא גנוניימ רעייז טקירדעגסיוא ןעּבָאה ערעדנַא
 רהעמ ןעהיצסױרַא טינ טעװ רענייק ןוא ,שדקמה:תיּב םעד ןעזָאלרעפ ןעלעוו
 .ןהייטש ןעזָאל םהיא ןעמ געמ טלַאמעד ,גנוגידייטרעפ ןייז ּבעילוצ דרעװש םעד
 ,דנַאטשרעדיװ רעייז ייּב טסעפ ןעּבײלּב ,טרהעקרעפ ,ייז ןעלעװ עשז רעמָאט
 .סעפ ַא רָאנ רע זיא טלָאמעד םורָאװ ;ןענערּברעפ םהיא ןעמ ףרַאד טלָאמעד
 ןעכַאמ ךיז רעמיור יד טינ טלָאמעד ןעלעװ ךיוא ,לעּפמעט ןייק טינ ןוא גנוט
 .עג יז ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןזיולּב רָאנ ,טָאג ןעגעק דניז ַא ןיא גידלוש
 ןעלעװ ןעדיא יד ןעוװ וליפַא זַא ,ןעטלַאהעג טָאה טוטיט רָאנ .וצרעד ןעגנואווצ
 ןעזָאלסױא טינ ןעמ ףרַאדעּב טלָאמעד ךיוא ,שדקמה-תיּב ןופ ןעגידייטרעפ ךיז
 ןעמ ןוא ןעשנעמ עגידעּבעל וצ טָאטשנָא ןעכַאז עטּבעלעּבמוא וצ המקנ יד
 ןעגיטרַאסױרג ַאזַא רעייפ ןטימ ןהײגקעװַא ןעזָאל טינ ןפוא םושּב ףרַאדעּב
 ,טרהעקרעפ ןוא ,רעמיור יד ךָאד ןעדָאש רעד טפערט םצעּב םורָאװ .ןינּב
 רעד רַאפ גנוריצ ַא ןייז רע טעװ ,ץנַאג ןעּביילּב טעװ שדקמה.תיּב רעד ּביוא
 סילַאערעצ ,ָאטנָארּפ ןעװעג םיּכסמ ןעּבָאה גנוניימ רעגיזָאד רעד וצ .הכולמ
 .רדנסּכלַא ןוא
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 טָאה ןוא גנולמַאזרעפ יד ןעזַאלעגרעדנַאנּפ רסיק רעד טָאה ךָאנרעד
 ןעלָאז יז ידכּב ,ןעשנעמ ערעייז הור ןעניגרעפ וצ ןעריציפָא יד ןעלהיופעב
 יִד ןופ רָאנ .ןעגָאלש ךיז רעקרַאטש ןענעק ןעגעלשעג עגידנעמוק יד ןיא
 .עּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ להָאצ עסיוועג ַא ןעּבילקעגסױא רע טָאה סעטרָאהָאק
 ,רעייפ םעד ןעשעלרעפ .ןוא תוברוח יד ךרוד געוװ ַא ןעכַאמ טפרַאד

 .טלעמוטעצ ןוא טייקגידימ תמחמ ןעדיא יד ןעּבָאה גָאט םענעי ןיא 4
 ןעּבָאה גָאט ןרעדנַא םעד רעּבָא .לַאפנָא ןַא ןעכַאמ וצ ךיז טגעוװרעד טינ טייק
 העש רעטייוװצ רעד םוא טכַאמעג ןעּבָאה ןוא תֹוחֹּכ ערעייז ןעּבילקעגפיונוצ ייז
 רצח ןעטסגינייװסיוא ןופ סרעטכעװ יד ןעגעק לַאפטיוא ןַא טומ ןעשירפ טימ
 ןעגעק טלעטשעגנעגעקטנַא קרַאטש ךיז ןעּבָאה עטצעל יד .שדקמה.תיּב ןופ
 יז ןענייז ,ןעטליש ערעײז ךרוד טנערָאפ ןופ ךיז גידנעציש ןוא ,לַאפנָא םעד
 גנַאל זַא ,ןהעזעגנייא ןעמ טָאה ןעגעװטסעדנופ .רעומ ַא יװ ,טסעפ ןענַאטשעג
 .רַאטש ןעװעג ןענייז רעלַאפנָא יד לייװ ,ןעטלַאהסיױא ןענָאק טינ ייז ןעלעוו
 ,טייקטסיירד רעדליװ רעייז ךרוד ייס ןוא להָאצ רעייז ןרוד ייס ייז רַאפ רעק
 טיהרעפ טָאה ,סױא ַאינָאטנַא ןופ ןהעזעגוצ סָאד טָאה סָאװ ,רסיק רעד רָאנ
 יד :ליו וצ ןעמוקעג דניװשעג יא ןוא געלשעג ם'נופ ףוס ןעטכעלש םעד
 יד ןעבָאה לַאפנָא רעיײז .גנולײטּבָא-רעטײר רענעּבילקעגסױא ןַא טימ עגינייז
 ,ןעפָאלטנַא לײט ןעטסערג םוצ ןעניײז ייז רָאנ ,ןעטלַאהעגסיױא טינ ןעדיא
 ןענייז רעמיור יד רָאנ יװ רעּבָא .ןעלַאפעג ןענייז עטשרעדָאפ יד יװ םעדכָאנ
 ןעלַאפעגנָא יז ףױא ןענײז ןוא טרהעקעגמוא ךיז ןעדיא יד ןעּבָאה ,קעװַא
 ןעבָאה ןוא טרהעקעגמוא רעדיװ רעמיור יד ךיז ןעּבָאה ףיורעד .ןעטניה ןופ
 גָאט-ײּב העש רעטפניפ רעד םוא זַא ױזַא ,רענגעג ערעייז ןעּבירטרעפ רעדיוו
 ןעטסגינייוועניא ןיא ןעסָאלשעגנייַא ןוא ןערָאװעג טגיטלעוועב עלַא ײז ןענייז
 ,שדקמה:תיּב ןופ ץַאלּפ

 .עג טָאה ןוא ַאינָאטנַא ןיא ןעגיוצעגקירוצ סוטיט ךיז טָאה ףיורעד 5
 ןעלַאפוצנָא הירפ רעד ןיא רָאג גָאט ןרעדנַא םעד ,ךיז ייּב ןעסָאלשעּב טַאה
 םהיא רעּביא רָאנ .שדקמה.תיּב םעד ןעלגנייוצמורַא ןוא לייח ןעצנַאג ןייז טימ
 .עג זיא ףוס.לכ-ףוס ןוא ,רעיפ םעד ןעװעג רוג גנַאל ןופ טָאג ןיֹוש טָאה
 ןופ רעטנהעצ רעד -- גָאט רעכילקילגמוא רעד ןעטייצ יד ןופ ףיױל ןיא ןעמוק
 טנערּברעפ שדקמה-תיּב רעטשרע רעד ךיוא זיא טלָאמעד סָאװ -- בָא שדוח
 .גייא יד ןעוועג ןענייז לָאמ סָאד טינ רהעמ .לבּב ןופ גינעק ן'כרוד ןערָאװעג
 ןּברקַא ןערָאװעג רע זיא דלוש ןוא וטפיוא רעייז ךרוד סָאװ ,אפוג עשימייה
 ,רעייפ ץ'רָאפ

 רעצרוקַא ךָאנ םידרומ יד ןעניז ,קעװַא זיא סוטיט רָאנ יװ םורָאװ
 ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ייּברעד .רעמיור יד ןעגעק ןעטָארטעגסױרַא רעדיװ הור
 .לָאס ענעי ןעשיװצ ןוא שדקמה-תיב ןופ רעגידייטרעפ יד ןעשיווצ געלשעג
 ,רצח ןעטסגינייװעניא ןיא רעייפ םעד ןעשעל טפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאד
 .קירוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעּפָאלעגכָאנ יװַא ןענייז עטצעל יד תטר
 וצ טינ ,טַאדלָאס ַא טָאה ,שדקמהתיּב םוצ זיּב ןעמוקעג ןענייז ןוא ,ןעג וצע
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 .לחער ערעװש יד ןעגעװ ןעטכַארט וצ רעדָא להעפעּב ןייק ףיוא ןעטרַאװ
 ךופ רענייא ,ץלָאה ,טייש ןעגידנענערּבַא טּפַאחעג ,ץכעוט ןייז ןופ ןעסַאס
 םהיא ןעמ טלָאװ ןעּביױא ןופ יװ ןוא ,ןעּביוהעגפיױא םהיא טָאה םירבח ענייז
 יד ןיא לעקַאפ ןעגידנענערּב םעד ןָאטעג רעדיילש ַא רע טָאה ,ןעּבירטעגנָא
 טגעלפ ןעמ ואװ ,רעטסנעפ םענעדלָאג ןכרוד ןיײרַא םירדח עטסגינייוועניא
 רָאנ יװ .שדקמה.תיּב םעד םורַא סָאװ ,םירדח יד ןיא ןהײגנײרַא טייז.ןופצ ןופ
 .םיורג רעד טימ ךרע ןיא ,ןעדיא יד ןעּבָאה ,ןעכָארּבעגסױא טָאה רעייפ רעד
 ןעמוקעג ןעגייז ןוא יירשעג ןעגיד'ארומ ַא ןעּביוהעגּפיוא ,קילגמוא ם'נופ טייק
 ףיוא ןעקוק ֹוצ טינ ,רעייפ םעד ןעשעל וצ ידכּב ןעטייז עלַא ןופ ןעפיול וצ
 . .חנּכס ןיא ןענַאטשעג זיא'ס םורָאװ ; תוחּכ ערעייז ןעגניוש וצ טינ ןוא הנּכס רעד
 ןעטיהרעפ וצ טכװעג סָאד יײז ןעּבָאה רעהַא ויּב סָאװ ,סָאד ןהייגוצרעטנוא
 | | | . ןעטסרעסיוא ם'נופ

 רענעי זיא דניװשעג .ץסוטיט טעדלעמעג ףּכיּת סע טָאה חילׁשַא 6
 טהורעגסיוא ךיז טָאה רע ואװ ,טלעצעג ןיא רעגעלעג ןייז ןופ ןעגנורפשעגפױא
 םוצ ןעפױל וצ ןעמוקעג רע זיא ,טהייג ןוא טהיטש רע יװ ןוא ,ףמַאק ןופ
 ַצלַא ןעפָאלעג ןענייז םהיא ךָאנ -- הפרש יד ןעטלַאהוצנייַא ידכּב ,שדקמה.תיּב
 רעד רעּביא ןערָאװעג ןעקָארשרעד ןענייז סָאװ ,ןענָאיגעל יד ןוא ןעריציפָא
 גנוגעועּב רעטנעדרַאעגמוא ןַא ייּב זַא ,ןהייטשרעפ גנירג סָאד ןָאק ןעמ .המוהמ
 טשימעגסיוא לעמוט רעגיד'ארומ ַא ןערָאװעג טציא זיא ,ןעשנעמ עסַאמ ַאזַא ןופ
 ,שער ןעגידנעּביױטעּב ַא טימ

 ןעּבעג דנעה יד טימ ןעכַאמ ןוא ןעיירש ךרוד טלָאװעג טָאה רסיק רעד
 ןייז ןעּבָאה רעּצָא יז .ןעשעל ןעלָאז יז זַא ,עדנעפמעק יד ןהייטשרעפ וצ
 ףיא ןוא ,ןעירשעגרעּביא םהיא ןעּבָאה עגירעּביא יד לייו ,טרעהעג טינ לוק
 .עג טינ יז ןעּבָאה ,דנַאה רעד טימ ןעּבעגעג יז טָאה רע סָאװ ,סנעכייצ יד
 .פױא רעד ןיא לייט םוצ ןָאטעגנײרַא לעיפוצ ןעװעג ןענייז ייז לייװ ,טקוק
 ,דײר עטוג םוש ןייק .גנורעטיּברע רעַײז ןיא לייט םוצ ,ףמַאק ם'נופ גנוגער
 ןעשימרוטש םעד ןעטלָאהּבָא טנָאקעג טינ ןעּבָאה סעקנושַארטס םוש ןייק

, 

 - :עדנַאמָאק יד טרהיפעג טָאה ןילַא ןרָאצמירג רעד ;ןעגָאיגעל יד ןופ גנַארד
 ןופ ךסַא זַא ,טפַאשגנע עכילקערש ַאזַא ןערָאװעג זיא ןעגנַאגנײרַא יד ייּב
 יד ןיא ןעלַאּפעגנײרַא ןענייז ךס ַא .ןערָאװעג ןעטָארטעצ ןענייז םירבח ערעייז
 ףיוא ןעּבָאה ןוא סעײרעלַאג יד ןופ תוברוח עגידנרעכיור ןוא עגידנענערּב ךָאנ
 | .עטגיזעּב יד סָאװ ,ףוס סענעגייא םעד טַאהעג ןפוא ַאזַא

 .צג ךיז יז ןעּבָאה ,שדקמה-תיּב ןעּבענ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז תעשּב
 - ,רערהיפנָא ןופ ןעלהעפעּב יד טרעהעג טינ וליפַא ןעטלָאװ ייז יו יױזַא ,טלעטש

 - .רַאװ ןעלָאז ייז ,ייז רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד וצ ןעירשעג ןעּבָאה ןוא
 ךיז ןעצנַאגניא םידרומ יד ןעּבָאה ,סנעגירעּביא .שדקמה.תיּב ןיא רעייפ ןעפ
 ;הפרש יד ןעשעלנייַא ןענָאק ןעלעװ ייז זַא ,גנונעפָאה רעד ןופ טגָאזעגּבָא
 עצנַאג ךיוא .ןעּבירטעגעװַא רעדָא טע'גרה'עגסיוא יז ןעמ טָאה םוטעמוא םורָאװ
 ;עלַאפעג ןענייז ,ןעשנעמ עטנעּפָאװעּבמוִא ,עכַאװש רעטיול ,רעגריּב ןופ ןעסַאמ
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 ,ןעפָארטעגנָא יז טָאה אנוש רעד ואװ טרָאד ,דרעװש ם'נופ תונּברק רַאפ
 זייוונעכייט ,זײװנעסַאמ םיגורה ןעּבילקעגנָא ךיז ןעּבָאה חּבזמ םורַא טרעדנוזעּב
 :ּבָארַא ךיז ןעּבָאװ גיּפמוד ןוא ,ּבָארַא ןעלּפַאטש ענייז ןופ טולּב ןענורעג זיא
 ףױא ןעבױא ןענײז סָאװ ,יד ןופ סרעּפרעק יד טנעװ ענייז ןופ טלעקייקעג
 . ןערָאװעג טע'גרה'רעד םהיא

 טעּפמיא םעד ןעטלַאהנייַא טנָאקעג טינ רהעמ טָאה רדסיק רָעד זַא 7
 ןעּבָאה ןעמַאלפ יד ןוא ,עגושמ יװ ןערָאװעג ןענייז סָאװ ,?עטַאדלַאס ענייז ןופ |

 םישדק-ישדק ןיא ןיירַא ןעריציפָא יד טימ רע יא .טּפאחעגמורַא רעטייוו ץלַא
 זיא גנידצלַא זַא ,ןענופעג טָאה רע .ןעװעג זיא טרָאד סָאװ ,טקוקעּב טָאה ןוא
 ,עדמערפ יד ײּב טַאהעג טָאה סע סָאװ ,ם5 רער רעדייא ,ןעּבַאהרע רהעמ
 עשימייהנייא יד סָאװ ,גנונימ עכיוה יד יז יװצ ןעוװעג עקַאט זיא סע ןוא
 .נײרַא ןעװעג טינ ךָאנ זיא רעיפ רעד יװ תויה ןוא .ןופרעד טַאהעג ןעּבָאה
 / ,םינינּב יד טגיליטרעפ טָאה רע רָאנ ,םירדח עטסגינייוועגיא יד ןיא ןעגנורדעג
 - רעד זַא ,ןעטלַאהעג טכער טימ רע טָאה רעּבירעד ,שדקמה-תיּב םעד םורַא סָאװ
 אל ןוא ןעפָאלעגסױרַא רע זיא רעּבירעד .ןעװעטַאר ךָאנ ןעמ ןָאק אפוג ןינּב
 ןעלָאז יז ,ןעטַאדלָאס יד ןעגעװעּב ֹוצ ךילנעזרעּפ טכוזעג טָאה רע סָאװ יד
 ,סילַארעּביל ָאירוטנעצ םעד ןעסיהעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןעשעל רעייפ םעד
 י/פשרעדיװ יד וצרעד ןעגניוװצ לָאז רע ,ךַאװּבײל ןייז וצ טרעהעג טָאה סָאװ
 .ןעקעטש ץטימ ּפעלק ךרוד עגינ

 .ספמַאק רענײמעגלַא רעד ןוא ןעדיא וצ האנש יד ,גנורעטיּברע יד רעּבָא
 טיײקנעּבעגרעּביא יד רעדייא ,רעקרַאטש רַאפ ןעזיװעגסיורַא ךיז ןעּבָאה טואוו

 -עגנָא טָאה לײט ןעטסערג םעד .ףָארטש ןייז רַאפ ארומ יד ןוא רסיק םוצ -
 ,טגייצרעּביא טסעפ ןעװעג ןענייז ייז לייװ ,ּביור ףיוא טכיזסיוא יד ןעּבירט
 זַא ,ןיוש ָאטישּפ ַא ,דלָאג ןופ טכַאמעג ץלַא זיא גינייווסיוא ןופ דלַאּביװ זַא
 טייצ רעד ןיא ןוא .םינימ עלַא ןופ תורצוא טימ טקאּפעג ץלַא זיא גינייוועניא
 טָאה ,ןעטַאדלָאס יד ןעטלַאהוצּבָא ידכּב ,ןעפָאלעגסױרַא זיא רסיק רעד סָאװ
 .עגרעטנוא  ,גינייוועניא ןעגנורדעגנײרַא ןעוועג זיא סָאװ ,ייז ןופ רענייא ןיוש
 םַאלפ רעד יװ תויה ןוא ,ןעריט יד רעטנוא רעייפ רעטסניפ רעד ןיא טגייל
 יַפָא יד ןעּבָאה רעּבירעד ,גינייועניא ןופ ןעסירעגסױרַא ךיוא ךיז טציא טָאה
 .עג טינ רהעמ ךיז טָאה רענייק ןוא ,ןעגיוצעגקירוצ ךיז רסיק ץ'טימ ןעריצ
 .עגמורַא גינייװסיוא ןופ ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעטלַאהוצּבָא ,הימ ןעּבעג
 ףױא .רעייפ ןעגיילרעטנוא רעטייװ טינ ןעלָאז ייז ,שדקמה-תיּב םורַא ןעּפָאל

 ףעליװ סע'סוטיט ןעגעק רעייפ ןטימ קעװַא שדקמח תיּב רעד זיא ןפוא ַאזַא

 ,ןינֹּבַא ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןעגָאלקעּב טינ לָאז ןעמ קרַאטש יװ 8
 .עגסיוא זיא זנוא עכלעװ ,עלַא ןופ רעטסלופרעדנואװ רעד ןעװעג זיא סָאװ
 ײס ,טרעהעג זיא סע ןעװ ןעּבָאה רימ עכלעװ ןעגעװ רעדָא ןהעז וצ ןעמוק
 טײקרעײט רעד וצ עגונּב ייס ןוא ללכּב טייקסיורג ןוא טכַארּפ ןייז וצ עגונּב
 גנוטײדעב רעכרה רעד וצ עגונב טרפּב ןוא ,םיקלח ענלעצנייא ענייז ןופ
 ןיא טסיירט םנעג ןעניפעג ךָאד ןעמ ןָאק ןעגעושסערנופ -- ,םישדק.יׂשדק שנופ
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 ןייק טינ ןעדיײמסיוא טינ ןָאק רהיא סָאװ ,החגשה רעד ןעגעװ קנַאדעג םעד
 ,דנַאה.סנעשנעמ ץכרוד טכַאמעג זיא סָאװ ,ךַאז ןייק טינ ןוא ךַאז עגידעּבעל
 .ונעג יד זיא רעּבָא גידריוקרעמ .דרע רעד ןופ דנעגעג ןייא ןייק טינ ןוא
 זיא ,טגָאזעג ןיױש יא סע יװ .ןעטייצ יד ןייֵא טלייט יז עכלעו טימ ,טייקגיא
 רעגיּבלעזרעד ןוא שדוח רעגיּבלעזרעד גנורעטשעצ רעד רַאפ ןערָאװעג טמיטשעּב
 ,םיילבּב יד ךרוד ןערָאװעג טנערּברעפ טלעמונַא זיא שדקמה.תיּב רעד ןעו ,גָאט

 םוצ זיּב לָאמ עטשרע סָאד טיוּבעגפיױא םהיא טָאה ךלמה המלש טניז
 .ןופ רהָאי ןעטײװצ ןיא ןעמוקעגסױא זיא סָאװ ,געט ערעזנוא ןיא ןּברוח
 ןוא ,געט 15 ןוא םישדח 7 רהָאי 1130 ןעמ טנעכער ,ןעגינעק סע'סוניסּפסַא
 טרעדַאפעג טָאה סָאד יװ ,ןערָאװעג טיוּבעגסױא לָאמ עטייווצ סָאד זיא רע טניז
 גנורעטשצ רעד וצ זיּב ,גנוריגער סע'שרוּכ ןופ רהָאי ןעטייווצ ןיא איבנה יגח
 | ,געט 45 ןוא רהָאי 630 -- ץ'סוניסּפסַא רעטנוא

 ,לעטיּפאק רעטפניפ
 יד ןענעװ -- .שדקמה.תיּב ןופ גנונערברעפ רעד ןופ ןעטַאטלװער עטקעריד

 ' ,שדקמה-תיּב-ןּברוח | ראפ םיתפומ

  ,ד ןעּבָאה ,טנערּבעג טָאה שדקמח:תיּב רעד סָאװ טייצ רעד ןיא
 ןוא ,דנעה יד ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא סע סָאװ ,גנידצלַא טּביױרעג ןעטַאדלָאס
 .ןעפַארטעג ןעּבָאה ייז עכלעװ ,ןעדיא יד טע'גרה'עגסיוא זייוורעטרעדנוה ןעּבָאה
 .ןעגעק טינ גנוטכַא ןייק ,רעטלע ןייק ףיוא טַאהעג טינ יז ןעּבָאה תונמחר ןייק
 .רעטנוא ןהָא םינהֹּכ ןוא םילארשי ,טײל ערעטלע ןוא רעדניק .םינּפ תרדה ַא
 יעהעגנָא יד רעטנוא ןוא ,אנוש ם'נופ דרעװש ן'רעטנוא ןעלַאפעג ןענייז דייש

 ,ךיילג ץנַאג ,עירופ-סגירק יד טעװעדליװעג טָאה ןעסַאלקסקלָאפ עלַא ןופ עגיר -
 .עגנעגעקטנַא ךיז ןעּבָאה יז רעדָא דָאנעג ןעטעּבעג ןעּבָאה ןעשנעמ יד יצ
 עלַא ןופ ןעכָארּבעגסױא ןענייז סָאװ ,ןעמַאלּפ יד ןופ ןעקַאנק ץטימ .טלעטש
 טרעדיײלשעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ ץכערק רעד טשימעגסיוא ךיז טָאה ,ןעטייז
 ךיוה יד טכַארטעּב ןיא ןעמענ ןעװעג לָאז ןעמ ּבױא .דרע רעד וצ ןערָאװעג
 ןעמ טָאה טלָאמעד ,ןינּב ןעגיזיר ןעגידנענערּב שנופ סיירג יד ןוא גרַאּב ם'נופ
 ךיז ןָאק ןעמ .ןעמַאלּפ ןיא טהייטש טדָאטש עצנַאג יד זַא ,ןעניימ טנָאקעג
 ,יירשעג רעד יװ ,סערעדנעּבױטעּב ןוא סערעגיד'מיואמ סיּפע ןעלעטשרָאפ טינ
 עשימיוד יד סָאװ טייצ רעד ןיא םורָאװ .ץלַא רעּביא טכליהעג טָאה סָאװ
 ,סױרַא ןעּבָאה ,שרַאמ םענעסָאלשעג ןיא ןעגנורדעגניײרַא ןענייז סָאװ ,ןענָאיגעל
 רעד ןערעה ךיז טזָאלעג גיטייצכיילג טָאה ,ןעיירשעג-סנעדיירפ ערעייז טזָאלעג
 ןוא רעייפ ןופ טלעגנירעגמורַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,םידרומ יד ןופ יירשעגהייוו
 קלָאפ םענעזָאלרעּפ ם'נופ גָאלק רעד ןעגנולקעג טָאה ןעּבױא ןופ ןוא ,דרעװש
 טנייװעּב טָאה ןוא אנוש םוצ ןעפיול טזָאלעג ךיז סע טָאה דחּפ ןייז ןיא סָאװ

 טגינייארעפ ךיז טָאה ,גרַאּב ץפיױא סָאװ ,יד ןופ יירשעג ץטימ ,לרוג ןִיי

-- 186 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 .עכילקילגמוא יד ןופ ךס ַא .טדָאטש ןיא עטַאמסקלַאפ רעד ןופ יירשעג רעד
 .רעפ ןוא ךרַאמ יד יז ייּב טסערּפעגסיױא טַאהעג ןיֹוש טָאה רעגנוה רעד סָאװ
 :םיונוצ ,ןענערב שדקמה-תיּב םעד גידנעהעזרעד ,ןעּבַאה ,רעליימ יד ייז טכַאמ
 סָאד ץוח ןוא .רעמָאי ןעגידנעגָאלק ַא ּבעילוצ תוחּכ עטצעל ערעייז ןעמונעג
 עגימורַא יד ןופ ןוא ַאערעּפ ןופ לוק-רעדיװ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ץלַא
 .רעגיד'מיאמ ךַאנ שער םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,גרעגג

 ןעהעג זיא טכַאלש ןופ לעמוט רעצנַאג רעד רעדייא רעגיד'ארומ רָאנ
 טלָאװ תיבה רה רעד יװ ,טכודעגסױא טָאהס .עטגיזעּב יד ןופ לרוג רעד

 ןיא ןעװעג טליהעגנייֵא רע זיא םורַא ןוא םורַא לייוו ,סיוא דנורג ןופ ןעהילג
 .ײמ יד ןענורעג ןענייז ,רעיפ ןעכײט יד רעדייא ,רעלופ ךַאנ רעּבָא .רעייפ
 ,ענעדרָאמעג יד ןופ להָאצ יד ןעװעג זיא רעסערג טעמּכ ןוא ,טולּב ןעכ
 םינורה יד רעּביא ןעמ טָאה ץיגרע ןיא .רעדרעמ יד ןופ להָאצ יד רעדייא

 יד ןעּבָאה עטױט ןופ גרעּב עצנַאג רעּביא .דרע יד ןהעז רהעמ טנַאקעג טינ
 .עדנעפױלטנַא יד ךָאנ טגָאיעגכָאנ ךיז ןעטַאדלַאס

 ןופ ןענָאלָאק יד ןעכָארּבעגכרוד הימ טימ טָאה רעּבױר גנולײטּבָא יד
 . ןופ ןוא רצח ןעטסגינייװסיוא ם'ניא ןעגָאלשעגכרוד ךיז טאה ןוא רעמיור יד
 ןיא קלָאפ ןופ לײט רעגירעּביא רעד ;טדָאטש רעטשרעּבױא רעד ןיא טרָאד
 ןעּבָאה םינהּכ עכילטע .ײרעלַאג עטסגינייווסיוא יד ןיא ןערָאװעג ןעּפַאלטנַא
 זיא ,יילּב יד טימ (1 שדקמה תיּב ץפיוא ןעזיּפש עלַא ןעסירעגּכָארַא טשרע וצ

 .ײלשעגּבַארַא סע ןעּבָאה ןוא ,טסעפעגנייא ןעװעג ןענייז ןעזיּפש יד עכלעוו
 .עגפיוא טינ טשינרַאג טימרעד ןעּבָאה ייז זַא רעּבָא .רעמיור יד ףיוא טרעד
 .עגקירוצ ךיז ייז ןעּבָאה ,ןעכַארּבעג;ײרַא יײז רעביא זיא רעייפ רעד ןוא ,ןָאט
 ןוא ןעלייא טכַא טיירּב ןעוועג זיא סָאװ ,שדקמה.תיּב ןופ טנַאװ ץפיוא ןעגיוצ
 סָאװ ןעדיא ע'בושח ערעדנַא ייוװצ רָאנ .ןעּבילּבעג לייוװרעד ייז ןענייז טרָאד
 וצ רעמיױר יד וצ ןהײגוצרעּבירַא רעדָא ,הרירב יד ךיז רַאפ ןהעועג ןעּכָאה
 טלָאװעג רעסעּב ןעּבָאה ,ןעטרַאװ וצ רעדָא ,ןעּבעל רעייז םעדכרוד ןעװעטַאר
 ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ,עגירעּביא יד סָאװ ,ףוס םענעגייא םעד ןעּבָאה
 .ייֵז סָאד .שדקמה-תיּב ץטימ םענייאניא ןערָאװעג טנערּברעפ ןענייז ןוא רעייפ
 .יאלד ןּב ףסוי ןוא הגלּב ןּב ריאמ ןעוװעג ןענ

 .תיּב רעד יװ םעדכָאנ זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה רעמיור יד יװ תויה 2

 .רַא יד רהעמ ןעגיושרעפ וצ יַאדּכ טינ זיא ,ןערָאװעג טנערּברעפ זיא שדקמה
 ;טסייה סָאד ,עגירעּביא ץלַא ןעדנוצעגרעטנוא יז ןעּבָאה רעּבירעד ,םינינּב עגימ
 ןעגיד'חדומ םעד  ,ייוצ ץוח ,ןרעױט עלַא ןוא סעײרעלַאג יד ןופ ןעטשער יד
 ףיורעד .טרעטשעצ ךיוא עטצעל יד ייז ןעּבָאה .רעטעּפש רַָאנ ,ןעגיד'מורד ןוא
 .מוא ןעגופעג ךיז ןעּבָאה סע ואוו ,ןרעמַאק:ץַאש יד ךָאנ טנערּברעפ ייז ןעּבָאה
 ערעייט ערעדנַא ןוא רעדיילק ףיוא טנַאװעג ךס ַא ,דלעג ןמוזמ סעמוס ערעייהעג
 ןעבָאה םיריכג יד תמחמ ,ןעדיא יד ןופ תורצוא עלַא ,טרָאװ ןייא טימ ,םיצפח
 .סנעגעמרעפ רעייז ןעטלַאהעּב טַאהעג טרָאד

 .6 ,5 ,שץ 7 64
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 ײרָעלַאג רענעּבילּבעג ץנַאג רעד רַאפ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד
 .עּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה סע ואװ ,שדקמה.תיב ןופ רצח ןעטסגינייווסיוא ם'נופ
 ךרע ןַא ,עסַאמ.קלָאפ עטשימעג עכײרלהָאצ ַא ןוא רעדניק ,רעּביײװ ןעטלאה
 יד ןעגעװ ןעסָאלשעּב סָאװ סיּפע טָאה רסיק רעד רעדייא ךָאנ .תושפנ 0
 -להעפעּבַא ןעבעגעגּבָא ךָאנ ןעּבָאה ןעריציפָא יד רעדייא ןוא ,ןעשנעמ עגיזָאד
 יז ןעדנוצעגרעטנוא ןרָאצמירג רעייז ןיא ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ,םעד ןעגעוו
 .ירעּביא יד ןופ ,רעייפ ןעטימ ןיא ןעמוקעגמוא לַײטַא ןענייז ףיורעד .ײרעלַאג
 "רעד ןופ .ןעסירעגסיורַא טרָאד ןופ ךיז ןעּבָאה י"ז יװ םעדכַאנ--רעדיװ עג
 .ןעגילּבעג טינ שפנ רעגידעּבעל ןייא ןייק זיא עסַאמ רעצנַאג

 ,איבנ רעשלַאפ ַא ןעװעג גידלוש גנַאגרעטנוא רעייז ןיא זיא ,סנעגירעּביא
 טָאג זַא ,טדָאטש ןופ רענױאװנייַא יד טדערעגנייַא גָאט םענעי ןיא טָאה סָאװ
 ןעלעװ יײז ואװ ,שדקמה.תיּב ן'פיוא ןהײגפױרַא טש'רמולּכ ןעסייהעג ייז טָאה
 .גײרַא טלָאמעד ןעּבָאה ןענַאריט יד םורָאװ .גנוטער רעייז ןופ תפומ ַא ןהעז
 יז ןַא עגָאזצנָא ייז ידכּב ,םיאיבנ עכלעזַא ךסַא קלָאַפ ןעשיוצ טקישעג
 ..גיװ ןעלָאז ןעשנעמ יד ידכּב ,סנעטשרע -- ףליה סטָאג ףיוא ןעטרַאװ ןעלָאז
 פעילוצ סנעטייװצ ןוא ,רעמיור יד וצ ןהיײגוצרעּבירַא ןעגעוו ןעטכַארט רעגיצ
 .סרעטכעװ יד רַאֿפ ארומ רעייז ןעװעג רבוג ןיוש ןעּבָאה סָאװ ,יד ידכּב ,םעד
 ימוא ןיא .גנונעפָאה ךרוד תוחּפה לכל ןעּבײלּב םוצ ןערעװ טכַארּבעג ןעלָאז
 רערַאנּבָא ןַא טמוק סע ּביױא ןוא ,ןעדײרנייַא גנירג שנעמ ַא ךָאד ךיז טזָאל קילג
 -קילגמוא םעד טָאה טלָאמעד ,תורצ ענייז ןופ גנוזיילסיוא וצ םהיא טגָאז ןוא
 .טינ רועיש ןייק ןוחטּב סנעכיל

 ,רערַאנּבָא טדערעֶגנייֵא טלָאמעד קלָאפ עכילקילגמוא סָאד ןעּבָאה ױזַא 3
 יד ,טרהעקרעפ .טקישעג יז טָאה טָאג זַא ,עּבעגעגסױא ךיז ןעּבָאה סָאװ
 יד ןעּבָאה ,ןּברוח ןעגידנעמוק ן'פיוא ןעזיװעגנָא ןעּבָאה סָאװ ,םיתפומ ערָאלק
 ןעטלָאװ יז יװ ױזַא ,רָאנ ,ייז ןיא טּבױלגעג טינ ןוא טכַאעּב טינ עכילקילגמוא
 .רעפ ןייק טינ ןוא ןעגיוא ןייק טינ טַאהעג טינ ןעטלָאװ ןוא טּבױטעּב ןעוועג
 -  ,יײז וצ תוארתה סטָאג ףיא טרעהעג טינ יז ןעּבָאה ,דנַאטש

 זיא סָאװ ןרעטש ַא טדָאטש ץ'רעּביא ןענַאטשעג ןיא סע תעשּב ,לשמל
 ןופ ךשמַא ןיא ןעּבילּבעג זיא טעמָאק ַא ןוא ,דרעװש ַא וצ .ךילנחע ןעוועג
 טַאהעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד תעשּב ,רעטײװ ןוא .לעמיה ןפיוא רהָאי ץנַאג ַא
 / תעש רעטניײנ רעד םוא טָאה ,סינ שדֹוח ןיא תוצמה גח םוצ ןעּבילקעגפיונוצ

 טגָאקעג טָאה ןעמ זַא ,טכיל ַאזַא לכיה ןופ ןוא חּבומ ןופ טלהַארטשעגסױרַא |
 טעמּכ טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנוניישרע ןַא -- ,גָאט רעלעה זיא סע זַא ,ןעּבױלג
 ןעטוג ַא ןירעד ןהעזעגנייא ןעּבָאה עדנעסיוומוא יד ,עקַאט תמא .העש עּבלַאהַא
 זיא סע סָאװ ,ףיורעד טשטייטעגסיוא ףֹּכיּת סע ןעּבָאה םירפוס יד רָאנ ;תפומ
 יז טָאה לודג ןהּכ רעד סָאװ ,הוק ַא טָאה גָאט ןעגיּבלעזמעד .ןהעשעג רעטעּפש
  שדקמה.תיּב ןעטימ ןיא ,חֹּכִמ ץפיא ןּברק ַא רַאפ יז ןעגניירּב ֹוצ טרהיפעג

 / | .ליפעש ַא ןעפרָאװעג |
 גנולצולּפ ךיז טָאה טכַאנ עּבלַאה םוא יװ ,ןהעזעג ןעט טָאה ךָאנרעד
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 ףצח ןעטסגינייװעניא ם'נופ רעוט רעגיד'חרזמ רעֶד טנעפעעג ןײלַא ךיז ןופ
 גיצנַאװצ רָאנ זַא יזַא ,רעװש רעייהעגמוא ןוא רעּפוק ןופ ןעװעג זיא סָאװ
 זיא סָאװ ןוא ,דנעבָא ןיא ןעסילש טנַאקעג הימ טימ םהיא ןעּבָאה ןעשנעמ

 טָאה ןוא ןעקלַאּב-רעװק םענעגָאלשעב-ןעזייא ןַא ןופ ןעטלַאהעג ןעוועג ךָאנ
 סָאװ ,לעווש ַא ןיא ןערָאװעג ןעזָאלעגנײרַא ףעיט ןענייז סָאװ ,ןעלגיר טַאהעג-

 שדקמה.תיּב ןופ סרעטכעװ יד .ןייטש קיטש ןייא ןופ ןערָאװעג טײברַאעג זיא

 ,ףױרַא טמַאזענמוא ויא רע .ןוא ,ןַאמטּפױה רעײז טדלעמעג ףֹּכּת סע ןעּבָאה

 .רעױט םעד ןעסילש ןעזָאל וצ דנַאטש ןיא ןעװעג טינ טעמּכ זיא רע רָאנ
 .עהעשעג עגיזַאד יד טשטייטעגסיוא םלוע רעטסָארּפ רעד טָאה לָאמ ַא רעדיװ
 ןופ ןרעיט יד יז טנעפע טָאג זַא ,טנײמעג ןעּבָאה יז ;ןעטוג םוצ שינ

 ףוסַא טמענ סע זַא ,ןהעזענסױרַא ןופרעד ןעּבַאה רעּבָא םירפוס יד .החלצה

 ןענעפע ךיז טעװ רעיוט רעד זַא ןוא ,שדקמה-תיּב ם'נופ טייקרעכיז רעד ןופ
 ןּברוה ם'נופ תפומ ַא טימ ןוט וצ ָאד ןעמ טָאה ןכּב ,םיאנוש ענייז רַאַּפ

 טָאה ,רייא שדוח ןיא געט 21 ,בוט.םוי ךָאנ םורַא געט עכילטע ןיא

 ףעּביוג וצ םױק זיא סע סָאװ ,גנוניישרע עגיטפַאהרעטסײגַא ןעזיוועּב ְךיִז
 סע ּבױא ,השעמ-עּבָאּב ַא יװ ,ןעטכודסיוא ןָאק ,ןעלהייצרעד ָאד ליװ ךיא סָאװ

 .יא יד טימ ןהעזעג סע ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ טלהייצרעד טינ סָאד ןעטלָאװ

 ןָא טמוק סָאװ ,קילגמוא רעד ןעמוקעג טינ טלָאװ סע בוא ןוא ,ןעגיוא ענעג

 ןהעזעג ןעמ טָאה גנַאגרעטנוא.ןענוז רַאפ .םיתפומ עכלעזַא ךָאנ ךילטנהייוועג

 -עּב ןוא ןענעװ.טייר טפול רעד ןיא ןעהילפ סע יװ ,דנעגעג רעצנַאג רעד ןיא

 41 טדעטש םװַא ךיז ןעהיירד ןוא סנעקלָאװ יד ךרוד תולייח עטנעפָאװ

 ןעמוקעג ןענייז ייז תעשּב ,ןעלהייצרעד ייז יװ ,םינהּכ יד ןעּבָאה רעטייוו

 ,טסנעיד רעיײז טױל ןוט סָאד ןעפרַאד יײז יװ ,רצח ןיא טכַאניּב תועובש

 ;תולוק ךסַא ןופ ףורַא ךָאנרעד ןוא שער ַא ןוא לעמוט ַא טשרעוצ טרעהרעד

 "!ןענַאד ןופ ןעהיצּבָא רימָאל ,

 ןַא ,ןנח ןּכ עֹושי רעסיװעג ַא .השעמ עדנעגלָאפ זיא רעכילקערש רָאנ

 ן'רַאפ רחָאי רעיפ םילשורי ןיא ןעמוקעג זיא ,רעטײּבריַא דרע רעטעדליּבעגמוא

 םולש ןעמוקלופ ןעסָאנעג ךָאנ טָאה טדָאטש יד תעשּב ,המחלמ רעד ןופ ּבױהֹנָא
 ןטױל ןעױּב ןעדיא עלַא תעשּכ ,בוט םוי םוצ ,דנַאטשלױאװ ןעסיורג ַא ןוא

 .צולּפ טָאה ןוא -- ,שדקמה.תיּב םעד םורַא תוכוס ןעגעוו דובּכ סטָאג ןופ גהנמ

 לוק ַא ,ברעמ ןופ לוק ַא ,חרזמ ןופ לוק ַא ,לוק ַא, :ןעפור וצ ןעּבױהעגנָא גנול

 לוק ַא ,שדקמה-תיּב ץרעּביא ןוא םילשורי רעּביא לוק ַא ,ןעטניװ רעיפ יד ןומ

 טָאה טכַאנ ןוא גָאט .קלָאפ ןעצנַאג ץרעּביא לוק ַא ,חולּכ ןוא םינתח רעּביא
 ע'בושח עכילטע .טדָאטש ןופ ןעסַאג יד רעּביא גיזנעפױלמורַא ןעפורעג סָאד רע

 ,"ַאנַאגראמאטַאּפ,ַא יװ ,סױא טהעז ,אד טּבײרשעּב רבחמ רעד סָאװ ,גנונישרע יד (4

 יװ ןוא ,גנונײשרע עכילריטַאנ עטסואעב ַא זיא סָאד .טפול רעד ןיא גנולעגיּפשּבָא ןַא זיא סָאד

 ףסוי יה ױזַא םילשורי ןיא ןערָאװעג ןהעזעג ןעטײצ ענעי ןיא עק; יז יא ,סיוא טזײװ סע

 | | ,יז טביײרשעּב
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 .ָאה ,יירשעג-סקילגמוא םעד טימ ןעדירפוצמוא ןעוועג ןענייז יז סָאװ ,רעגריּב
 טָאה רע רעּבָא .חצר.תוּכמ םהיא ןעגָאלשעג ןוא ןעשנעמ םעד טּפַאחעג ןעּב
 ,רעגינייּפ ענייז ןעגעק ןעגָאזסױרַא סיּפע רעדָא .ךיז ןרעפטנערעפ וצ טכוזעג טינ
 צגידרעהירפ ענייז ט'רזחעגרעּביא רעטייװ ץלַא רע טָאה רעהפיוא ןהָא רָאנ
 | | ,רעטרעוו

 רעד ןיא זַא ,טנעכערעג רעהיײטשרָאפ יד רעּביִרעד ןעּבָאה טכער *טימ
 םהיא ןעּבָאה ןוא ,ןעּבױא ןופ קניוו ַא סיּפע טגיל ןעשנעמ ם'נופ גנורהיפפיוא
 ךוא ןעגָאלשעג םהיא ןעמ טָאה טרָאד .רָאטַארוקָארּפ ןעשימיור םוצ טכַארּבעג
 דָאנעג םוא ןעטעּבעג טָאה רע טינ רָאנ ,רענייּב יד וצ זיּב ּבייל ןייז טשיילפעצ
 טָאה ןָאט ןעגידעגָאלק ַא טימ רָאנ ,ןערערט ןייק ןעסָאגרעּפ טָאה רע טינ ןוא
 זצשּב "! םילשורי ֹוצ היו, :ףור ן'טימ ּפַאלק ןעכילטיא ףיוא טרעפטנעעג רע
 ,טגערפעג םהיא ייּב טָאה -- רָאטַארוקָארּפ רעד ןעסייהעג טָאה ױזַא -- סוניּבלֲא
 רע טָאה ,יֹזַא רע טפור סָאװרַאפ ןוא זיא רע ןענַאװ ןופ ןוא זיא רע רעװ
 ןעפור ֹוצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע רָאנ ,ןעּבעגעג טינ רעפטנע ןייק ףיורעד
 דיא סָאװ ,סוניּבלא ןענַאװ זיּב ,טדָאטש רעד רעּביא יירשעג ןעגידעגַאלק ןייז
 .טזָאלעגּבָא םהיא טָאה ,עגושמ זיא רע זַא ,טגייצרעּביא ןעוועג

 רע טָאה .,ןעכָארּבעגסױא זיא גירק רעד זיּב ,טייצ ךשמ ןעצנַאג ןיא
 ןעמ טָאה ךיוא ,רעגריּבטימ ענייז ןופ םענייק טימ אשמו עגמ ןייק טַאהעג טינ
 טָאה טכַאנ יװ גָאט רָאנ -- ,ןעצימע טימ ןעדייר לָאז רע זַא ,ןהעזעג טינ םהיא
 טָאה רע *!םילשורי הייוו ,הייװ, : הלפּת ַא טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,טגָאלקעג רע
 גָאט עלַא טגעלפ סָאװ) ןעגָאלשעג םהיא טָאה סָאװ ,םענייק ןעטלָאשעג טינ
 .סקילגמוא ענעי יװ ,טַאהעג טינ רעפטנע רעדנַא ןיק רע טָאה םענייק רַאפ :ןעסע וצ ןעּבעגעג םהיא טָאה סָאװ ,םענעי טקנַאדעג טינ טָאה רע ,(ןהעשעג
 ,טייצ.םיבוט.םימי ףור ןייז ןעגנילק טזָאלעג רע טָאה ךיוה סרעדנוזעּב ,האובנ
 טימ רהָאי ןעּביז דנַאנַא ךָאנ ןעיירש וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע םגה ןוא
 ,דימ טינ ןוא גירעזיה טינ ןערָאװעג טינ לוק ןייז זיא ,םישדח ףניפ

 האובנ ןייז יװ ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ,גנורעגעלעּב רעד תעשּב ,טצעלוצ
 .מורַא זיא רע תעשּב ,גָאט ןייא .ןעגָאלק וצ טרעהעגפיוא רע טָאה ,םיוקמ טרעוו
 וצ ,טדָאטש רעד וצ הייוו, :יירשעג ןעגידנעסייר ץרַאה ן'טימ רעיומ םורַא ןעגנַאגעג
 יד ןעװעג ףיסומ וצרעד ךָאנ טָאה ןוא --"! לכיה םעד וצ ןוא קלָאפ םעד
 .יילש ַא ןופ ןייטש ַא ןעפָארטעג םהיא טָאה -- *! רימ וצ ךיוא הייוו, : רעטרעוו
 ך'טימ ןעברָאטשעג זיא רע .ןעּבעל ןייז וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ןוא ןישַאמ-רעד
 | .ןעצפעל יד ףיוא ףור-גָאלק

 רַאפ טגרָאז טָאג זַא ןייא ןעמ טניפעג ,ץלַא סָאד ןעמ טכַארטעּב 4
 סָאװ ,ןהייטשרעפ וצ יײז רע טיג םינפוא ענעדישרעפ ףױא ןוא ןעשנעמ יד
 ,קילגמוא ןוא טײקשירַאנ רָאנ זַא ןוא ,ןעגעװ הבוט רעייז ּבעילוצ טוג זיא סע
 .שינעּברַאדרעּפ ןיא ןיירַא ייז טרעדיילש ,גידלוש ןירעד ןײלַא ןענייז ייז סָאװ
 .םעד טכַאמעג אינָאטנַא ןופ גנורעטשעצ רעד ךָאנ ןעדיא יד ךיוא ןעּבָאה ױזַא
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 זַא ןעּבירשעג טהייטש שדקה יבתּכ ערעייז ןיא םגה ,גיטנַאקרעיפ שדקמה:תיּב
 רעד ןעװ ,ןערעװ ןעמונעגנייַא שדקמה.תיּב רעד ןוא טדָאטש יד טעװ טלָאמעד
 ,1 גיטנַאקרעיפ ןערעװ טעװ רעטצעל

 .ָצג סָאד יא ,גירק םוצ ןעבירטעג טסניימ םוצ יײז טָאה סע סָאװ רָאנ
 עגילייה ערעייז ןיא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,האובנ עגיטיידייווצ ַא ןעוו
 .רעד דנַאל רעייז ןופ רעצימע טעװ טייצ רענעי ןיא זַא ,טסייה סָאד ,ןעטפירש
 ףױא ןעגיוצעב סָאד ןעּבָאה יז טלעװ רעד רעּביא טפַאשרעה ֹוצ ןעכיירג
 טאהעג תועטַא ןעּבָאה םימכח יד ןופ ךס ַא ךיוא ןוא ,קלָאפ רעייז ןופ םענייא
 ףיוא האובנ יד טָאה ןעזיװעגנָא רָאנ .ךָארּפש ם'נופ גנושטייטסיוא רעד ןיא
 ,ןופרעד ןעכַאמוצסױרַא ךיז ךילגעמ טינ ןעשנעמ יד זיא סע רָאנ ,רַאטַארעּפמיא םוצ ןערָאװעג ןעפורעגסיוא הדוהי ןיא זיא סָאװ ,ן'סוניסּפסַא ןופ הלשממ רעד
 ןעדיא יד םורָאװ .סיוארָאפ סָאד ןעהעז יז ןעוו ןליפַא ,טרעשעּב זיא ייז סָאװ
 .עג סָאד ךיז טָאה יז יװ טול ,םיתפומ יד ןופ ךסַא טשטייטעגסיוא ןעּבָאה
 רעד זיּב ,טקוקעג טינ רָאג גיניזטכייל יז ןעּבָאה רעטייװ ערעדנַא ףיוא ,טלָאװ
 -םיוא יז ןעבָאה גנַאגרעטנוא רענעגייא רעייז ןוא טדָאטשטּפױה רעייז ןופ לַאפ
 ,תועט רעייז ןעזיוועג

 ,לעטיּפאק רעטסקעז
 יד ןעמענוצנײא לָאמא רעדיװ טבורּפ סוטיט -- .רעמיור יד ןופ דיירפ:סעגיז יד

 .ןעטוג טימ ןעדיא

 טרָאד ןעּבָאה ,רעױט ןעגיד'חרזמ םעד רעּביאנעגעק טלעטשעגפיוא ייז ןעּבָאה ,רעצעלּפ עגילייה יד ןיא ןענהָאּפ ערעייז ןעגָארטעגנײרַא רעמיור יד ןעּבָאה ,ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז םהיא םורַא םינינּב עלַא טימ שדקמה-תיּב רעד ןוא ,ןײרַא טדָאטש ןיא ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא ןענײז םידרומ יד תעשב

 ָאד זיא ך"נת ןופ טרָא ןא רַאפ סָאװ ףיוא ,םעד ןעגעװ ךס א טרעלקעג טָאה ןעמ 1
 "א ,ּפַאק "הירכו, רפס ןופ םיקוסּפ יד ףױא סָאד ךיז טהיצעּב ץלַא ןופ רעכיג . ןעזיװעגנָא
 ,רעטײװ ןוא .ח"י

 .יצֹּב סָאװ ,ן'חישמ ןיא ןעּביױלג רעפעיט רע'תמא רעד ,ןעבױלג רעד זא ,רָאלק זיא'ס (2
 ןויצ ןופ טפַאשרעה עגיטסייג יד ןעלעטשנייא ךיילגוצ ןוא קלָאפ עשידיא סָאד ןעזיילסיוא ףראד
 ,ןעטײװצ םעד היעשי ןופ תואובנ יד ןיא טגָאזעג זיא סָאד יװ ,לשמל ,טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא
 המחלמ רעד ןופ רעקַאלּפ םעד ןעזָאלגרעדנַאנופ ם'ניא לָאר עגיילק ןייק טינ טלעיּפשעג ןעּבָאה
 טרהירעּב ףסוי .טונימ רעטצעל רעד וצ זיּב ךיז ײּכ ףיקּה ױײזַא םיאנק יד טכַאמעג ןעבָאה ןוא
 זַא ,סוא טמוק ,ָאד ךיז טלַאה רע סָאװ ,הטיש רעצנַאג ןײז טױל לײװ ,בגא ךרדּב רָאנ סע ָאד
 עקַאט רַאפרעד .םיאנק יד "רעּבױר, יד דצמ דניז עסױרג ןײא טינ רהעמ זיא המחלמ עצנַאג יד
 ןיא קלָאפ ןעשידיא ןופ דנאטשוצ ןעגיטסייג ןעגעװ טינ ףירגעּב ןערָאלק ןייק ,רעדיײל ,רימ ןעּבָאה
 ,ןעבעל ןעכילטכישעג רעזנוא ןופ טנעמָאמ ןעשיטירק ןעגיטכיוו טסכעה ןעגיזָאד םעד
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 תומחלמ עשידיא יד

 ץסיטיט ןעיירשעג-סנעדיירפ טימ טְסירגעּב ןוא (1 טכַארּבעג תונּברק יז רַאפ

 יָאלעּב ױזַא ןעועג ןעטַאדלָאס עלַא ןענייז ּבױר טימ .(2 רָאטַארעּפמיא ןַא רַאפ

 רעד ףױא חקמ ןיא ןעלַאפעגָארַא דלָאג טנופַא זיא ןעיריס ןיא זַא ,ןעד

 | , טפלעה

 ןעטלַאהעּב ןעּבילּבעג ץלַא ךָאנ ןעניז םינהּכ יד סָאװ טייצ רעד ןיא

 טָאה טשרָאד רעד סָאװ ,לעגניא ןייא טָאה ,שדקמה-תיּב ןופ רעיױמ רעד ףיוא

 יז רַאפ ךיז טגָאלקעּב ןוא דָאנעג רעמיור יד ייּב ןעטעּבעג ,טגיניײּפעג םהיא

 עגַאל רעטכעלש ןייז ףיוא ןוא דנעגוי ןייז ףיוא תונמחר תמחמ .טיונ ןייז ףיוא

 ןוא ּבָארַא רע זיא ףיורעד .םהיא ןעניושרעפ וצ טגָאזעגוצ םהיא עקַאט יז ןעּבָאה

 טימ טליפעגנָא ךָאנ רע טָאה ,טשרָאד ןייז טשעלעג טָאה רע סָאװ יד אל

 דניװשעג רעדיװ זיא ןוא ,טכַארּבעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,ילּכַא רעסַאװ

 טנָאקעג טינ ןיוש םהיא ןעּבָאה רעטכעוו יד .עגינייז יד וצ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא

 טינ טָאה רע סָאװרַאפ ןעיירעלדיז םהיא ףיוא ןעטַאשעג ןעּבָאה ןוא ןעּפַאח

 ןפוא םושּב טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה רעּבָא לעגניא רעד .טרָאװ ןעטלַאהעג

 ידכּב טינ ,דָאנעג יז ייּב ןעטעּבעג טָאה רע םורָאװ ,ךַאמּבָא ןעגעק ןָאטעג טינ

 .סָאד ;רעסַאװ ןעמענ ןוא ןהײגּבָארַא ןענעק וצ ידכּב רָאנ ,ייז ייּב ןעּביילּב וצ

 .ןעטלַאהעג טרָאװ ןייז טָאה רע זַא ,רָאלק זיא סע ןוא ,ןָאטעג רע טָאה סעדייּב -

 .נעּבירטעגכרוד ןייז רעּביא טרעדנואוועג ךיז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס עטרַאנעגּבָא יד

 ,גנוי רהייז ןעװעג זיא לעגניא רעד זַא ,ךָאנ טרפּב ,טייק

 ןעטפניפ םעד ,רעגנוה ץכרוד ןעּבירטעג ,םינהּכ יד ןענייז ,סנעגירעּביא

 ; ן'סוטיט וצ טרהיפעגקעוַא יז ןעּבָאה סרעטכעװ יד ןוא ,ןעגנַאנעגּבָארַא גָאט
 טָאה רע רָאנ .ןעּבעל רעייז ןעניוש לָאז רע ,םהיא ייּב .ןעטעּבעג ךיז ןעּנָאה ייז

 תויה ןוא ,ײּברַאפ ייז רַאפ ןיוש זיא דָאנעג רַאפ טייצ יד זַא ,טרעלקרעד ייז
 טלָאװ ןעגעװטענייז ןופ סָאװ ,שדקמה-תיב רעד רהעמ ָאטינ ןוש זיא סע יװ

 יז רַאפ סע טסַאּפ ןכּב ,ןעּבעל סָאד ןעקנייש וצ יז דנורג ַא טַאהעג אמּתסמ רע |

 ,רע טָאה םעד תמחמ .שדקמה-תיּב ןטימ םענייאניא ןהייגוצרעטנוא ,םינהּכ סלַא

 | .ןעטיוט טזַאלעג ןעמעלַא יז

 .ַאה ייז דלַאּביװ ,םילבח ערעייז ןוא ןענַאריט יד ןעּבָאה טשרע טציא 2

 ןוא רעמיור יד ךרוד טקירדעּב .ןעטייז עלַא ןופ ןענייז ייז זַא ,ןהעזעגנייא ןעּב

 .טיא ןעטינשעגּבָא ייז רַאפ זיא ,טדָאטש רעד םורַא סָאװ ,רעיױמ רעד ךרוד זַא

 .גײרַא לָאז רֶע ,רסיק םעד ןעטעּב טוָאלעג -- ,ןעפױלטנַא וצ ףיוא געוו רעכיל

 .רע זיא עבט ןייז טול סָאװ ,סוטיט .ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא ייז טימ ןעטערט

 טדָאטש יד ןעװעטַאר טלָאװעג קרַאטש רהייז טָאה ,ךילדניירפנעשנעמ ןעוועג

 טנעכערעג ךיז ןעּבָאה ןענָאינעל יד ןופ סרעלדא יד ,רעיונעג רעדָא ,ןענהָאּפ יד 1

 | .טנעידעג יז וצ ןעבָאה ןעטאדלָאס יד ןוא ,רעטעג רַאפ שיטקַאּפ
 . ץכָאנ ןעגעלפ סע ןעװ ,רערהיפ-סגירק רעכילטיא ןעמוקעב טגעלפ לעטיט ןעגיזָאד םעד (2

 .ײז תעשב ןוא ,דנייפ עטע'גרה'רעד 6 0000 תוחּפה לכל דלעפײטכַאלש ן'פיוא ןעגיל ןעביילב ןוחצנ

 .ןעסירגעב םהיא ןעגעלפ ןײלַא ןעטַאדלָאס
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 ,טדערעגוצ סָאד םהיא ןעּבַָאה דניירפ עטוג ענייז זַא ךָאנ טרפּב ,תוחּפה לכל
 ,גיּביגכָאנ ןערָאװעג טציא ןענייז רעּבױר יד זַא ןעװעג רעשמ ןעּבָאה ייז לייוו
 ןעטסגינייװסיוא ם'נופ טנַאק ןעגיד'ברעמ םייּב טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ןכּב
 / טָאה קירּב ַא ןוא ,רעיוט ַא סוטסיסק ןופ ּבלַאהרעּבױא ןעװעג זיא סע ואוו ,רצח
 זיא קירּב עגיזָאד יד ;שדקמה-תיּב ןטימ טדָאטש עטשרעּביױא יד ןעדנוּברעפ-
 .טפױה יד םורַא .ץסוטיט ןעשיװצ ןוא ןענַאריט יד ןעשיווצ ןעגעלעג טציא
 ןע'נועמש םורַא :טסערּפעגפױנוצ טכידעג עסַאמ יד ןענַאטשעג זיא ןענָאזרעּפ
 ףיוא טפָאהעג גנונַאּפש רעגידנעקערש טימ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןנחוי ןוא
 ןערעה טלַאװעג ןעּבָאה סָאװ ,רעמיור יד -- רסיק םעד םֹורַא ,גנוגידַאנגעּב רעד
 .רע רעײז ןעטלַאהנייַא ןעטַאדלָאס ענייז ןעסייהעג טָאה סוטיט .טרָאװ ןייז
 ךיז ןעּבענ ןעלעטשקעװַא טזָאלעג טָאה ,ןעסיש וצ ןערעהפיוא ןוא גנורעטיב
 ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,רעגיז רעד זיא רע זַא ,ןעכייצ םוצ ןוא ,רעצעזרעּביא ןַא
 : ןעדייר וצ ױזַא

 ןופ תורצ יד גונעג ,סעקינ'הזעה-ילעּב רהיא ,ְךיִיֵא רַאפ טציא ןענייז
 ןוא ןרָאצמירג ןעדליװ רעיא ךרוד טָאה רהיא יװ םעדכָאנ ,דנַאלרעטַאפ רעייַא
 רעיײַא ףיוא רעדָא טכַאמ רעזנוא ףיוא טקוקעג טינ טָאה רהיא סָאװ ,תעגושמ-
 .תיּב ץפיוא ןוא טדָאטש ן'פיוא ,קלָאּפ ץפיוא ןּברוח םעד טכַארּבעג ,טײקכַאװש
 ךַאנ טעװ רהיא ךױא ןעװ ,ןהעשעג טכער ץנַאג ְךייֵא טימ טעװ סע !?שדקמה
 טינ רהיא טָאה ,טכָאירעטנוא ךייֵא טָאה סויּפמוּפ טניז סָאװ ,ןהייגרעטנוא
 .טפָא םעד ןעּבױהעגנָא טָאה רהיא זיּב ,הדירמ ַא וצ ןעּבערטש וצ טרעהעגפיוא
 רעייֵא ףיוא ? ןעד ךיז רהיא טזָאלרעפ סָאװ ףיוא ! רעמיור יד ןעגעק גירק םענ
 גיטרַאפ ךייֵא טימ זיא לייח ןעשימיור ןופ לייט רעניילק ַא רהייז ,טהעז ?עסַאמ
 קלָאפ ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ?עטעדניּברעפ ןופ טּפַאשיײרטעג רעד ףיוא ! ןערָאװעג
 רעדייא ,ןעדיא יד טימ ןהייג רעסעּב טעװ עירעּפמיא רעזנוא ןופ ּבלַאהרעסױא
 וליִפֲא זַא ךָאד טסײװ רהיא ?טפַארקרעּפרעק רעיײֵא ףיוא ?רעמיור יד טימ
 ערעייַא ןופ טייקגיטסעפ רעד ףיוא !ןעפַאלקש ערעזנוא ןענייז ןענַאמרעג ידי
 ?סוגיקוא םי רעד רעדייא ,ןַאהרַאפ זיא רעיומ רערעקרַאטש ַא רַאפ סָאװ ? ןרעיומ
 רעגױָאד רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןענַאטירּב יד ןענייז ןעגעווטסעדנופ ןוא
 טומ ןעטסעפ רעייֵא ףיוא !רעמיור יד ןופ רהעוועג .יד גינעטרעטנוא | ,רעיומ/
 ךייא ךָאד ןָאק סע ?רערהיפנָא ערעייַא ןופ טייקנעּבירטעגכרוד רעד ףיוא ןוא
 !ןעװעג חצנמ רימ ןעּבָאה רעגַאטרַאק יד וליּפַא זַא ,טסואוועּבמוא ןייז טינ)

 ןעגעק גירק ןיא טכַארּבעגנײרַא טינ ךַאז רעדנַא ןייק ְךייֵא טָאה ןכּב

 רימ ,דנַאל סָאד ןעּבעגעגּבָא ךייַא ןעּבָאה רימ ,טייקסטוג רעייז יװ ,רעמיור יד
 טכַאעג ןעּבָאה רימ ,עזג םענעגייא ןופ םיכלמ טצעזעג ךייַא רעּביא ןעּבָאה
 ךיוא רָאנ ,םייהרעד ןיא זולּב טינ ךייַא ןעּבָאה ןוא ןעצעזעג עשימייה ערעײַא

 ,רהעמ ךָאנ .ןעלעפעג סָאד זיא ךייַא יװ ,ױזַא ןעּבעל טזָאלעג ,עדמערפ ןעשיווצ
 ןעּבָאה רימ ,תובדנ ןעּבילק ןוא ןרעייטש ןענָאמ וצ טּבױלרע ךייַא ןעּבָאה רימ
 ןוא ,דלעג ןעּבעגעג ןעליוו ןעטוג ן'טימ ךייֵא ןעּבָאה סָאװ ,יד טּפָארטשעג טיג

 ףעכייר ןערעװ טינ טלָאז ,דנייפ יד ,רהיא זַא ,ןערעטש וצ טכוזעג טינ ןעּבָאה
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 "ףלעג רעזנוא טימ ןענעּפָאװעּב טינ ךיז טלָאז רהיא זַא ןוא ,אפוג זנוא רַאפ
 טַאהעג טָאה רהיא לייװ ,ןערָאװעג גידרעפָאה טייז רעּבָא רהיא .זנוא ןעגעק
 .ןעּבענעג ךייַא יז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעגעק טדנעװעג ךיז טָאה ,תוחנה עכלעזא
 ףָעייֵא טימ טצירּפשעּב רהיא טָאה ,ןעגנַאלש עדליװ ןופ עבט רעד טיול ןוא !

 .טוג ךייַא וצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,עגינעי יד טפיג

 יסנורינ זַא ,ןענופעגנייַא טָאה רהיא סָאװ ,ןעקניידרעפ וצ ךָאנ ךייֵא זיא'ס
 טָאה רעהירפ סָאװ ,טײצ רעד ןיא רָאנ .ןעטכַארעפ וצ זיא טײקנעזָאלעגּבָא
 ,הבֹוּכ רעטכעלש ַא טימ ןיולּב ,תמא -- גיהור ןעטלַאהעג תוחּפה לכל ךיז רהיא
 .קנַארק יד זַא דלַאּביװ זיא ,ףוג ַא ןופ םירבא ענעסירעגּבָא ןוא ענעכָארּבעצ יװ
 צ'תמא רעייַא ןעזיװעגסױרַא רהיא טָאה ,טגײטשעג טָאה הכולמ רעד ןופ טייה
 ןוא רענעלּפ עטמעשרעפמוא טימ ןעגָארטעגמורַא ףיז טָאה ןוא טלַאטשעג
 .ןעטסולג עגיד'הּפצוח

 :עּב וצ ךייַא ידכּב טינ ,דנַאל ןיא ןעמוקעג רעטָאפ ןיימ זיא טלָאמעד |
 ךעּבעג וצ ידכּב רָאנ ,ן'סויטסיק ןָאטעגנָא טָאה רהיא סָאװ ,רַאּפרעד ןעּפָארטש
 "ָעייַא ןעגיליטרעפ וצ ידכּב ,ןעמוקעג טלָאװ רע ּביױא םורָאװ .הארתה ַא ךייַא
 ךןערעטשעצ ןוא לעצרָאװ םעד ןעּפַאחנָא טפרַאדעּב רע טלָאװ טלָאמעד ,עיצַאנ
 טינ רהעמ טָאה רע ,ןָאטעג טינ סָאד טָאה רע רעּבָא .טדָאטש עגיזָאד יד ףֹּכיּת
 -עּב ףיוא טייצ ךייא ןעּבעג וצ ידכּב ,ןעדנעגעג עשינכש יד ןֹוא לילג טסיװרעפ

 .,טײקכַאװש רַאפ טייקכילדגיירפנעשנעמ ןייז ןעטלַאהעג טָאה רהיא רָאנ ,ךיז ןערעלק
 .,טייק'תוזע רעייַא ןערעװ רעסערג ךָאנ טזָאלעג טָאה טײקגיטומטפנַאז רעזנוא ןוא

 רָאנ יװ ,ױזַא טרהיפעגפיוא ןיוש ןיטולחל ךיז רהיא טָאה טוט ס'נורינ ךָאנ
 -עג ךייַא ןעּבָאה תומוהמ עטסגינייועניא ערעזנוא .ןערהיפפיוא ךיז ןָאק תועשר
 .ןעטּפיגע ןיק קעװַא ןענייז רעטָאפ ןיימ טימ ךיא תעשּב ןוא ,טומ .טכַאמ
 רעד. רַאפ תונכה יד ּבעילוצ טייהנעגעלעג עטוג יד טצונעגסיוא רהיא טָאה
 ץפיוא ןעגיהורמואעּב וצ טַאהעג טינ ארומ ןײק טָאה רהיא ןוא ,המחלמ
 :סלַא טנעקרעד רעהירפ םהיא טָאה רהיא סָאװ ,ןעגינעי םעד ןיורט-רעשרעה
 .רערהיפ-סגירק ןלעדייא

 ,זױה רעזנוא ןופ ץוש ץרעטנוא טלעטשעג ךיז טָאה הכולמ יד זַא ןוא
 עטסנעגעלעג.טיײװ יד ןוא ,טגיהורעּב רעדיװ רהיא ןיא ךיז טָאה גנידצלַא .ןוא
 טלָאמעד -- בוט-לזמי ןעבעגוצּבָא זנוא ידכּב ,םיחולש טקישעג ןעּבָאה רעקלעפ

 ןענייז םיחולש .םיאנוש ערעזנוא ןעּבילּבעג ןעדיא יד רָאנ לָאמַא רעדיװ ןענייז
 .עינ ;הדירמ ַא ֹוצ ןעפור וצ ידכּב ,תרּפ םעד רעּבירַא ךייַא ןופ ןעגנַאגעג

 .,ןענַאריט ןעשיווצ תקולחמ ,דנַאטשפיוא ןַא ;ןערָאװעג טיוּבעגסױא ןענייז ןרעיומ
 ןעמוקרָאפ ןָאק סָאװ ,ןעכַאז ץלַא ןענייז סָאד -- ןעכָארּבעגסױא זיא גירקרעגריּב

 .טייז רהיא יװ ,ןעשנעמ עטכעלש עכלעזַא יב רָאנ

 סָאװ ,תוחילש רעד טימ ןרעיומ יד רַאפ ןעמוקעג אפוג ךיא ןיּב טלָאמעד
 סָאד זַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא .ןרעגמוא רָאנ ןעּבעגעג רימ טָאה רעטָאפ ןיימ
 רעד ןופ ּבױהנָא ן'רֲאפ .טהיירפעג ךיז בָאה ןוא ,טמיטשעג ךילדירפ זיא קלָאפ
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 ןעגָאזּבָא רהיא ןופ ךיז טלָאז רהיא ,טרעדָאפעגפיױא ךייַא ךיא ּבָאה המחלמ
 ,גנוניוש ןעזיװעגסױרַא ךיא ּבָאה ,טייצ עגנַאל ַא טרעיודעג טָאה יז יװ םעדכָאנ
 ,םיטילּפ וצ עגונּב טרָאװ ןעטלַאהעג ּבָאה ,רעפיולרעּביא טגידָאנעגעּב ּבָאה ךיא
 עטסערג יד טגײלעגפױרַא ּבָאה ,ענעגנַאפעג ךס ַא ףױא טַאהעג תונמחר ּבָאה
 .ַאמ עניימ טרהיפעגוצ יחרּכ לעּב רָאנ ּבָאה ,רעקירדעּב ערעייז ףיוא ןעפָארטש
 ןופ ןעדרָאמ וצ קשח םעד ןעטלַאהעגנייַא ּבָאה ,ןרעיומ ערעיײַא וצ סעניש
 ,םולש ןעטָאּבעגנָא ְךייַא ךיא ּבָאה ןוחצנ ןעדעי ךָאנ ןוא ,ןעטַאדלָאס עניימ
 טנעהַאנ ןעמוקעגוצ ןיּב ךיא תעשּב .רעטגױעּב רעד ןעװעג טלָאװ ךיא יװ ױזַא
 ןעדנעוװּוצנָא ןעסעגרעפ ןעליװ ןעטוג ןטימ רעדיװ ךיא ּבָאה ,שדקמה-תיּב םוצ
 םענעגייא רעייֵא ןעטיהּבָא טלָאז רהיא ,ןעטעּבעג ךייא ּבָאה .טכערסגירק םעד
 גנוניוש ןוא גוצּבָא ןעיירפ ַא טגיליוועּב ךייַא ּבָאה ,גנורעטשעצ ןופ םוטגילייה
 ןַא ןיא ףמַאק םוצ טייהנעגעלעג ַא ,טליװ רהיא 'ּביוא ,רעדָא ,ןעּבעל רעיא ןוֿפ
 'תיב םעד .ןערעה טלָאװעג טינ ץלַא סָאד טָאה רהיא רעּבָא - טרָא רעדנַא
 רהיא ,טציא ןוא ,דנעה ענעגייא ערעיײַא טימ טנערּברעפ רהיא טָאה שדקמה
 { ןעגנולדנַאהרעטנוא ףיוא ןעפור ךָאנ ךימ רהיא טזָאל ,םיעשר

 םע לעיפיװ ףיױא שטָאכ לָאז סָאװ ,סניֹזַא ןעװעטַאר רהיא טנָאק סָאװ
 סָאװ ןוא ? ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סָאװ ,םעד וצ ןערעװ ןעכילגעגוצ ןענָאק זיא
 .תיּב רעד זַא דלַאּביװ ,ןעּבעל סָאד ךייֵא רַאפ ןעּבָאה ןָאק טרעװ ַא רַאפ
 יד טימ ךָאנ רהיא טהיײטש ,ץלַא ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ ?בורח זיא שדקמה
 ךיז ןעלעטשסורַא טינ טיונ רעטסרעסיוא רעד ןיא וליפֲא טליװ ןוא רהעװעג
 טזָאלרעפ סָאװ ףיוא !עכילקילגמוא רהיא ,דָאנעג ןעּבָאה טפרַאדעּב רהיא זַא
 עניימ ,רהעמ ָאטינ שדקמה:תיּב רעייֵַא ,טיױט ןיא עיצַאנ רעייֵא ?ךָאנ ךיז רהיא
 ךָאנ סע זיא טרָאּפ ןוא -- ןעּבעל רעייַא זיא דנַאה ןיימ ןיא ,טדָאטש יד ויִא
 ?טױט ןעגעק ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז ,דֹובּכ ַא ךייַא רַאפ

 רהיא בוא :שינעדנעלּברעפ רעיא טימ ןעטיירטש טינ ךיז לעװ ךיא רָאנ
 ךיא קנײש טלָאמעד ,ןעּבעגרעטנוא ףךיז ןוא רהעוװעג יד ןעּפרַאװקעװַא טעװ
 ןעפָארטש טלָאמעד ךיא לעװ ,רעטָאפ.עילימַאפ רעטוג ַא יו ;ןעּבעל סָאד ךייַא
 -ַאֹר ךיא לעװ רעּבָא עגירעּביא יד ,ןרעסעּב טינ ןעמ ןָאק ייז סָאװ ,יד רָאנ
 ."ןעוועט

 םהיא ןופ יז ןענָאק דָאנעג :טרעפטנעעג םידרומ יד ןעּבָאה ףיורעד 3
 רָאנ .ןוט וצ טינ לָאמ ןייק סָאד ,ןערָאװשעג ןעּבָאה ייז ליײװ ,ןעמעננָא טינ
 ךרוד רעדניק ןוא רעּבײװ טימ ןעהיצּבָא יירפ ןעזָאל יז לָאז ןעמ ,ןעטעּב יז
 :ָאלרעּביא םהיא ןוא רּבדמ רעד ןיא קעװַא יז ןעלעװ טלָאמעד ;רעױמ רעד
 ,טדָאטש יד ןעז

 ,רעגיז יװ ,םהיא ןעליװ ,עטגיזעּב יד ,ייז סָאװ ,רעּבירעֶד טכַארּבעגפױא
 לָאז רעפיולרעּביא ןייק :ןעגָאזנָא טזָאלעג ייז סוטיט טָאה ,םיאּנּת ןעלעטשסורַא
 םורָאװ ,דָאנעג ףיוא ןענעכער טינ לָאז רענייק ןוא ,ןעזייװעּב טינ רהעמ ךיז
 ןעגידיטרעפ ךיז יז ןעלָאז ,טרהעקרעפ .ןעניושרעפ טינ םענייק טעװ רע
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 רע טעװ טציא ?ןענָאק יז יװ ,ןעלטא* וצ ךיז ןעכוז ןוא חּכ ןעצנַאג ץטימ
 ,המחלמ רעד ןופ גהנמ ץ'טיול רָאנ ןהייגעּב ךיז

 טדָאטש יד ןעדניצוצרעטנוא ןעטַאדלָאס ענייז ןעסייהעג רע טָאה ךָאנרעד

 רעּבָא גָאט ןרעדנַא םעד .טרַאװעג ךָאנ יז ןעּבָאה גָאט םענעי .ןעּבױר וצ ןוא

 .טָאר םעד ,ַארקַא לײטטדָאטש םעד ,וויכרַא םעד ןעדנוצעגרעטנוא יז ןעּבָאה

 טײרּבעגסױא רעייפ רעד ךיז טָאה יײּברעד ןוא ,לפוע לַאטרַאװק םעד ןוא זיוה

 ךיוא .ַארקַא ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,הכלמה ינליה ןופ ץַאלַאּפ ןזיּב

 סרעּפרעק עטיוט יד טימ טליפעגנָא ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעזייה ןוא ןעסַאג יד
 .רעייפ ץטימ קעװַא ןענייז ,עטרעגנוהרעפ ןופ

 ןופ םיבורק ןוא ןֵהיִז יד רסיק וצ ןעמוקעג ןענייז גָאט םענעי ןיא 4

 םגה .דָאנעג ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא רעגריּב ע'בושח ךסַא טימ סעטַאזיא גינעק

 ,עגירעּביא עלַא ןעגעק טכַארּבעגפױא ןעטסרעסיוא םוצ זיּב ןעוועג זיא סוטיט

 טָאה ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןעכַאמרעּביא טנָאקעג טינ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ

 ;ןעטיה ןעסייהעג ןעמעלַא יז רע טָאה לײװרעד .ןעמונעגוצ עכילקילגמוא יד

 טרהיפעגקעווַא ךָאנרעד רע טָאה םיבורק ערעדנַא ענייז ןוא ןהיז סגינעק םעד

 רַאפ ןעּבילּברעפ טרָאד ןענייז יז ןוא ,ןעטײק ןיא עטדימשעג ,םיױר ןייק

 ,תונּכשמ

 - ,לעטיּפאק רעטעּביז
 יישעמ עגידרעטײװ -- .רעייפ ןופ בור א טרעװ טדָאטש עטשרעטנוַא עצנַאג יד

 ,םידרומ יד ןופ הלבנ

 ואװ ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק ץפיוא ןעלַאפעגנָא םידרומ יד ןענייז ןכּב 1

 ןעװעג זיא רע לײװ ,תורצוא ערעיײז ןעטלַאהעּב טַאהעג ןעּבָאה ןעדיא ךסַא

 טע'גרה'עגסיוא ,רעמיור יד טרָאד ןופ ןעּבירטרעפ ןעּבָאה ,טגיטסעפעּב קרַאטש

 ךרע ןַא ,ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טרָאד טַאהעג טָאה סָאװ ,עסַאמסקלָאפ עצנַאג יד

 ןעּבָאה רעמיור יד ןופ ןעייוצ .דלעג יד טּבױרעגקעװַא ןעּבָאה ןוא ,ןַאמ 0

 םעד .טַאדלָאס:סופ ַא ןוא רעטײר ַא ,דייהרעגידעּבעל ןעגנַאפעג ןעמונעג יז

 טּפעלשעג םהיא ןעּבָאה ןוא לעטש ץפיוא טע'גרה'רעד ייז ןעּבַאה ןעטצעל

 יָאד ם'נופ רעּפרעק םעד ןָא טלָאװעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,טדָאטש ן'רעּביא

 טָאה סָאװ ,רעּבָא רעטייר םעד .רעמיור יד ןופ ןעמעג המקנ ןעשנעמ ןעגיז

 .עג יז ןעּבָאה ,גנוטער רעייז וצ עגונּב הצע עטוגַא ןעּבעג וצ טגָאזעגוצ יז

 טסואװעג טינ טשינרָאג טָאה רע זַא רעּבָא ,ןע'נועמש וצ ןערהיפ וצ טכַארּב

 ן'טימ רערהיפנָא יד ןופ םענייא ןעּבעגעגרעּביא םהיא ןעמ טָאה ,ןעגָאז וצ סָאװ

 יד ןעדנוּבעג םהיא טָאה רענעי .ןעטױט םהיא לָאז רע ידכּב ,סלדרַא ןעמָאנ

 ןַא ףיוא טכַארּבעג ןוא ןעגױא יד ןעדנוּברעפ םהיא טָאה ,ןעקור ן'פיוא דנעה

 .ּפָאק יד ןעקַאהוצּבָארַא םהיא ידכּב ,ןהעז םהיא ןעלָאז דנייפ יד ואװ ,טרָא
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 רעד זיא ,דרעװש םעד ןעגױצעגסױרַא טָאה דיא רעד סָאװ טייצ רעד ןיא רָאנ
 ,רעמיור יד וצ ןערָאװעג ןעפַאלטנַא דניוושעג רענעגנַאפעג

 רעבירעד ,דנעה ס'מיאנוש יד ןופ ןערָאװעג ןענורטנַא .זיא רע לייוו -
 רָאנ ןעּבעל סָאד ןעמענ וצ םהיא ,ךיז ייּב ץלעופ טנָאקעג טינ סוטיט טָאה
  טָאה טַאדלָאס רעשימױרַא בוא ,הפרח ַא רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע יװ תויה
 ןעמונעגבָא םהיא ייּב רע טָאה רעּבירעד ,דייהרעגידעּבעל ןעּפַאח טזָאלעג ךיִז
 ןעשנעמ ןע'דובצּב ַא רַאפ סָאװ ,לייח ןופ םהיא ןעּבירטעגסױרַא ןוא רהעװעג יד
 .ףָאױטשטױט רַאפ רעּברַאה סָאד זיא

 עדנַאּב.רעּבױר יד ןעּבירטרעפ רעמיור יד ןעּבַאה גָאט ןרעדנַא םעד 2
 ןויּב גנידצלַא ןעדנוצעגרעטנוא ןעּבָאה ןוא טדָאטש רעטשרעטנוא רעד ןופ
 טדָאטש יד יװ ,העז וצ האנה יד טַאהעג ןעבַאה ייז םגה ,סנעגירעּביא ,חלש
 טינ ּבױר ןייק ייז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,רעייפ ןופ ןערָאװעג טסיוװרעפ זיא
 ןענייז ןוא טגידיילעגסיוא טַאהעג גנידצלַא ןעּבָאה םידרומ יד ליײװ ,ןעמוקעּב
 | .טדָאטש עטשרעּביוא יד ןיא ּבױר רעייז טימ קעװַא

 םידרומ יד ןעּבַאה ,קילגמוא םענײמעגלַא ץפיוא גידנעקוק טינ םורָאװ
 וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ ןעּבָאה ייז ,טרהעקרעפ .טַאהעג טינ הטרחה םוש ןייק
 ףיוא גידנעקוק .קסע ןַא ןַאטעגּבָא טוג טַאהעג ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,ןעמהירעּב
 ןעטרַאװ ןעליװ יײז זַא ,טרעלקרעד ייז ןעּבָאה ,טדָאטש רעגידנענערּב רעד
 קלָאפ סָאד דלַאּביװ ,ענימ רעגידעכַאל ַא טימ ןוא טומ ןעטוג טימ טוט ץפיוא

 ;ןענערּב ןיא טלַאה טדָאטש יד ,טנערּברעפ שדקמה-תיב רעד ,טע'גרה'עגסיוא זיא }
 .ןעּבילבעג טינ טשינרָאג זיא אנוש ץ'רַאפ ןוא

 'יוא םוצ זיּב ןעמוקעג ןיוש זיא סע םגה ,טציא ךיוא זיא רעּבָא ףסוי

 טשער םעד ןהייטש ןעזָאל לָאז ןעמ זַא ,ןעטעּב וצ דימ ןעװעג טינ ,ןעטסרעס
 תוירזכַא רעייז ןעזיוועגפיוא טינ ייז טָאה רע טסנרע יו רָאנ ,טדָאטש רעד ןופ

 ךיז ןהעז ןעלָאז יז זַא ,יײז וצ ןענַאטשעגוצ טינ ויא רע יװ ןוא ,תועשר ןוא
 .םהיא ןופ טכַאמעג קווח טינ רהעמ ייז ןעּבָאה -- ןעװעטַאר וצ

 *נוא טלָאװעג טינ העובש רעייז תמחמ יז ןעּבָאה טייז ןייא ןופ יװ תויה
 יעג ײז ןענייז רעּבָא טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,רעמיור יד ךיז ןעּבעגרעט
 דנַאטשרעדיװ ןעגירעהעג ןייק ןעּבָאה ןוא ,עקטסַאּפ ַא ןיא יװ ,ןעגנַאפעג ןעסעז
 .עג ויא ןעדרָאמ רעד לייװ ,ייז ןענייז רעּבירעד ,ןעזײװסױרַא טנָאקעג טינ
 טדָאטש ץ'צוח זייוװגיצנייא ןעגנַאגעגסױרַא ,רוטַאנ רעטייווצ ַא ייז ייּב ןערָאװ
 טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא ענעי ףיוא טרעיולעג תוברוח יד ןיא ןעּבָאה ןוא
 ,ךסַא ןעגנַאפעג ייז ןעּבָאה עקַאט ןוא .רעמיור יד וצ ןהיײגוצרעּבירַא העדּב
 .טֵנַא טנָאקעג טינ ןעּבָאה ןוא רעגנוה ןופ טרעטַאמענסוא ןעװעג ןענייז סָאװ
 ר סרעּפרעק ערעייז ןעֶפרָאװעגקעװַא ןוא טכַארּבעגמוא ייז ןעּבָאה ,ןעפיול
 | .טניה יד

 ,רעגנירג ןעזיועגסיוא ךיז עכילקילגמוא יד טָאה טוט ןימ רעכילטיא
 'ד וצ ןעפָאלעג ןעניז ייז סַאװ יד אל זיא רַאפרעד ,רעגנוה רעד רעדייא
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 ,דָאנעג ףיוא ךיז ןעטכיר טנָאקעג טינ רהעמ טרָאד ןעּבָאה ייז םגה ,רעמיור |
 ױזַא .םידרומ עגיריגדרָאמ יד ןופ ןעגנַאפ טזָאלעג ךיוא ךיז ןעּבָאה יז רָאנ
 לָאז סָאװ ;טרָא ןייק ןעװעג טינ ןיוש טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןעכיג ןיא זיא
  הדירמ רעד ןופ רעדָא רעגנוה ןופ תונּברק יד טימ לופ ןייז טיג

 רענניײהנָא ערעייז ןוא ןענַאריט יד ןעּבָאה גנונעּפָאה עטצעל רעייז 3
 יז ואוו ,גנייג עשידרערעטנוא יד ףיוא ךָאנ טציא טגײלעגפױרַא ןעטידנַאּב יד
 .ןעניפעג טינ ײז טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןייז ןעלעװ ייז זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה
 ןוא טדָאטש יד ןעמונעגנייֵא ןעצנַאגניא ןעּבָאה ןעלעװ רעמיור יד יװ םעדכָאנ
 יז ןופ ןעמוקוצסױרַא טנעכערעג ייז ןעגָאה טלָאמעד ,ןעגױצעגּבָא ןייז ןעלעוו
 :םולח רענייש ַא יװ טינ רהעמ ןעװעג זיא סָאד רָאנ .ןעפױלטנַא וצ ןוא גנייג
 .עּב טינ יז זיא רעמיױר יד רַאפ ןוא טָאג רַאפ ןעגרָאּברעּפ ןעטלַאה וצ ךיז
 ןעּבָאה ,גנייג עשידרערעטנוא עגיזָאד יד ףיוא גידנעזָאלרעפ ךיז .ןעוועג טרעש
 .ניײַא יד ּבױא ןוא .רעמיור.יד רעדיײא ,טדָאטש ןיא ןעדנוצעג רהעמ ךָאנ ײז
 ןיא ןעפױלטנַא טלָאװעג טלָאמעד ןעּבָאה רעזייה עגידנענערּב יד ןופ .רעניואוו
 .יורעּב ןוא תונעט ןהָא ןעכעטשרעד ייז ייז ןעגעלפ ,גנייג עשידרערעטנוא .יד
 ,ןעסע ןָאק ןעמ סָאװ ,סיפע ייז ייּב ןעניפעג ןעגעלפ ײז ּביוא ןוא ,יײז ןעּב
 .עּב ןייז טגעלפ סע ןעװ וליפַא ,טייקענדעשז טימ ןעגנילשרעפ סע יז ןעגעלפ
 ןעשיװצ ןעגירק ךיז יז ןעגעלפ ּבױר ןרעּביא ,רהעמ ךָאנ .טולּב טימ טקעלפ
 ,טלָאמעד ,ןעטימ ןיא גנורעּבָארע יד ןעמוקעג טינ טלָאװ סע ּביוא ןוא ,דנַאנַא
 , .עטיױט ךיוא ןעסערפעג טייקטרעדליוורעפ רעייז ןיא יז ןעטלָאװ ,ךיא ןעכער

 ,לעטיּפאק רעטכא
 ,ןעמונעגנייא ןעצנַאגניא טרעװ םילשורי

 עוּפש ַא ףיוא עגַאל רהיא תמחמ זיא טדָאטש עטשרעּבױא יד יװ תויה 1
 גיצנַאװצ רסיק רעד טָאה רעּבירעד ,סעּבמַאד ןהָא ןעמענוצנייֵא ןעוועג טינ
 רעד וצ לייח ןייז ןופ ןעגנולײטּבָא ענלעצנייא יד טקישעג בא שדוח ןיא געט
 יװ ,םורָאװ .ץליהעג ןעמוקעּב וצ ןעװעג זיא רעװש .סעּבמַאד יד ייּב טײגרַא
 טדָאטש ןופ הביבס רעד ןיא ןעמ טָאה ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעּביױא ןיוש זיא'ס
 ןעמ תעשּב ךָאנ ,רעמיוּב עלַא טגיליטרעפ סעידַאטס טרעדנוה ןופ ךלהמ ַא ףיוא
 : .ןעלַאװ עגידרעהירפ יד טיוּבעג טָאה

 רעד ןיא סעּבמַאד ערעייז טיוּבעגסױא ןענָאיגעל רעיפ יד ןעּבָאה ןכּב
 .רעד ןיא ןוא ,ץַאלַאּפ ןעכילגיניק םעד רעּביאנעגעק ,טדָאטש ןופ טייז.ברעמ
  טײּברַאעג עסַאמ עגירעּביא יד ןוא רעטילימ.ספליה יד ןעּבָאה טייצ רעגיפלעז
 .סיוא טָאה ןועמש סָאװ ,םערוט ןופ ןוא קירּב ם'נופ ,סוטסיסק ןופ טײװ טינ
 ןעגנומענרעטנוא ענייז רַאפ טקנוּפציטש סלַא ןנחוי ןעגעק ףמַאק ןיא טעג
 | .ךיז ךָאנ ןעּבעגעג ןעמָאנַא םהיא טָאה ןוא

-- 198 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 .עגפיונוצ ךיז םימודא יד ןופ רערהיפנָא יד ןעּבָאה געט ענעי ןיא ,2 |
 ךיז ןעלָאז ייז יצ ,הצע ןַא ךיז ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,דײהרענעטלַאהעּב ןעּבילקי
 .ץסוטיט וצ עגירטייז יד ןופ ןעשנעמ ףניפ טקישעג ןעּבָאה ןוא ,ןעּבעגרעטנוא
 ,טפָאהעג טָאה רסיק רעד יװ תויה .ןעגידָאנעגעּב יז לָאז רע ,השקּב רעד טימ
 לעיפ ױזַא זיא ייז ןופ סָאװ ,םימודא יד ןהײגקעװַא ןעלעװ סע יװ םעדכָאנ זַא
 ףוס.לּכףוס ןענַאריט יד ךיוא ןעלעװ ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאהעגּבָא ןעװעג
 וצ טגָאזעגוצ ייז ךיז ןעלקנייװק ןעגנַאל ַא ךָאנ רע טָאה רעּבירעד ,ןעבעגכַאע
 .טקישעגקירוצ רענעמ יד טָאה ןוא ןעניושרעפ

 טָאה ,שרַאמּבָא ןעטנַאלּפעג ןופ טסואוורעד ךיז טָאה סָאװ ,ןועמש רעּבָא
 ,'סוטיט וצ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ףניפ יד ןעטיוט טזָאלעג ףּכיֵּת
 ןּב בקעי ןעועג רעטס'בושח רעד זיא ייז ןעשיווצ סָאװ ,רערהיפנַא יד ןעּפַאח
 ןעטיה ןעסייהעג רע טָאה םעד ץוח ;הסיפּת ןיא ייז ןעפרַאװגײרַא ןוא ,אסוס
 ןוא רערהיפנָא ערעייז ןערהַאװעגנָא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,םימודא יד גניירטש
 טקרַאטשרעט טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,ןעפלעה וצ ךיז יװ ,טסואוועג טינ ןעּבָאה
 חּכּב ןעװעג טינ עטצעל יד ןענייז ןעגעווטסעדנופ ,רעיומ ץפיוא סנעטסָאּפ ידי
 טינ טָאה ןעמ לעיפיװ ;ןעפױלטנַא טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעטלַאהוצּבָא
 ץלַא ןענייז ,ןעפיולטנַא וצ ןעּבעגעגנייַא ךיז טָאה סע ןעמעוו ,יד -- טע'גרה'רעד
 , .ןערָאװעג רהעמ-

 טָאה רסיק רעד סָאװ יד אל :ןעמונעגוצ ןעמעלַא יז ןעּבָאה רעמיור יד
 ךױא ,ןעלהעפעּב עגידרעהירפ יד ףױא טקוקעג טינ טײקגיצרַאהטוג ןייז ןיא
 ,רַאפרעד לייט םוצ ,ןעדרָאמ וצ ןופ ןעטלַאהעגּבָא ךיז ןעגָאה ןעטַאדלָאס יד
 הקושּת תמחמ ךיוא לייט םוצ ,ןערָאװעג ןעסערעד ייז זיא ןעטיוט רעד לייוו
 .קעװַא יז ןעגעלפ ,זייווגיצנייא ןעמוקנָא ןעגעלפ סָאװ ,רעגריּב יד .דלעג וצ
 ןעפיוקרעפ רעדניק ןוא רעּביװ טימ ייז ןעגעלפ רעּבָא עגירעּביא יד ,ןעזָאל

 ףיוא םינוק ןוא ךס ַא ןעװעג ןענייז ענעגנַאפעג יד תמחמ ןוא ,ײרעּפַאלקש ןיא |
 טָאה סוטיט םגה ,סנעגירעּביא .לוזה ליזּב טפיוקרעפ ייז ייז ןעּכָאה ,גיצניוו ייז
 ןעּבָאה ייז) ןילַא טילּפ ןיק ןעמוק טינ רָאט סע זַא ,ןייז עידומ טזָאלעג-
 ןעמענוצ רע טגעלפ ןעגעווטסעדנופ ,(תוחּפשמ ערעייז ךיוא ןעמענטימ טפרַאדעּב
 .סיוא ןעשנעמ עגיסַאּפ ךרוד טזָאלעג רע טָאה ךיילגוצ .םיטילפ עכלעזַא ךיוא
 .ִמֹוא ןַא .טױט םעד טנעידרעפ ןעּבַאה סָאװ ,עגינעי יד ייז ןעשיווצ ןעּביילק
 רעגריּב יד ןופ ,טרהעקרעפ ;ןעפַאלקש רַאפ טפיוקרעפ ןעמ טָאה עסַאמ ערעייהעג
 טזָאלעג ײז טָאה רסיק רעד ןוא ,טגידַאנעגעּב 40000 רעכעה ןעמ טַאה אפוג
 | .ןעליו ייז ןיהואוו ,ןהייג

 עושי ןעמָאנ ץטימ ןהֹּכַא ךיוא ןעמוקעג זיא טייצ רעגיּבלעזרעד ןיא 3
 ,ןעניוש וצ טגָאזעגוצ העובש ַא טימ רסיק רעד טָאה םהיא סָאװ ,יתובּת ןב
 טָאה רע .םיצפח עגילייה יד ןופ עכילטע ןעּבעגרעּביא םהיא טעװ רע ּביוא
 ןענייז סָאװ ,תורונמ ייוצ שדקמה-תיּב ןופ רעיומ ם'נופ ןעגָארט וצ טכַארבעג
 רעטיײװ ,אפוג שדקמה-תיּב ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,רעד ףיוא ךילנהע ןעוועג
 טָאה םעד ץוח ,דלָאג םענייר ןופ ויטַאמ גנידצלַא ,ןעלַאש ןוא ןעלסיש ,ןעשיש
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 .ייט יד טימ לודג ןהֹּכ ם'נופ  הנוהּכ ידגּב יד ,ןע'תכורּפ יד ןעּבעגעגרעּביא רע
 יהדובע רעד ייּב ןערעװ טצונעּב ןעגעלפ סָאװ ,םילּכ ךס ַא ןוא רענייטש ערע
 .עּב טָאה רע ןוא ,טּפַאחעג ןעמ טָאה ןסחנּפ שדקמה-תיּב ןופ יאּבג םעד ךיוא
 רוּפרוּפ ןופ סַאּפָאז ןעכייר ַא ,םינהֹּכ יד ןופ ןעלטרַאג ןוא רעדיילק יד ןעזיוו
 :רַאדעּב ןעמ טעװ רעמָאט ,טיירגעגוצ ןעװעג זיא סָאװ ,טנַאװעג-קַאלרַאש ןוא
 ךס ַא ןוא ַאיסַאק ןוא גנירעמיצ ךס ַא רעטייװ ;תכורּפ םעד ןעטכיררעפ ןעפ
 ץכעשימעג ַא ןעדניצנָא גָאט עלַא ןעמ טגעלפ ייז ןופ סָאװ ,ןעצריוועג ערעדנַא
 ןעּבעגעגרעּביא ךיוא רע טָאה ענעגייא סָאד ..(תרוטק) ןעגעװ דובּכ סטָאג ןופ
 .ןעכַאז:גנוריצ עגילייה ןוא םיצפח ערעייט ערעדנַא ןופ םוכס ןעדנעטיידעּב ַא
 םהיא טָאה ןעמ זַא ,גנוגיטסניגרעפ יד טפַאשרעפ ךיז רע טָאה םעדכרוד !ןוא
 טַאהעג םהיא טָאה ןעמ םגה ,רעפיולרעּביא ערעדנַא עלַא יװ ,טוג טלעדנַאהעּב
 ,דנַאטשרעדיװ ןעקרַאטש ַא ךָאנ ןעגנַאפעג ןעמונעג

 ,לולא שדוח ןיא געט ןעּביז ,געט ןהעצטכַא ןופ טײּברַא ןַא ךָאנ 4
 טימ ןעטָארטעגוצ ןענייז רעמיור יד ןוא ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןעלַאװ יד ןענייז
 ךיא טדָאטש יד זַא ,ןעטלַאהעג טציא ןעּבָאה םידרומ יד ןופ ךס ַא .סענישַאמ ידי
 ןוא רעױמ רעד עזַאּפ ןעגיוצעגקירוצ רעּבירעד ךיז ןעּבָאה ןוא ,ןערָאלרעּפ
 ..ּבָא עדנעטיידעּב ַא ;גנייג עשידרערעטנוא יד ןיא ןייֹרַא ןענייז ערעדנַא ;ַארקַא
 .טכוזעג טָאה ןוא רעױמ רעד ףיוא טליײטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רעּבָא גנולייט
 יד טימ טרעטנעהענרעד .ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דנייפ יד ןעגעק ךיז ןעגידייטרעפ וצ
 ,ןערָאװעג גיטרַאפ דלַאּב רעמיור יד ןענייז ייז טימ ךיוא רָאנ .קעבמערוטש
 ךןעּבָאה ייז לייוו .רעּבָא רקיע רעד ,טפַארק ןוא להָאצ רערעסערג רעייז תמחמ
 .עטרעטַאמעגסױא ןוא עטלעפייװצרעפ ןעגעק טומ ןעשירפ טימ טפמעקעג

 ַא ןוא ןערָאװעג ןעכָארּבעגניַא זיא רעיומ רעד ןופ לייט ַא רָאנ יװ
 :טפַארק רעד ךרוד ןעלקַאש וצ ךיז ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה סמערוט יד ןופ לייט
 ןעפיול טזָאלעג ךיז ףֹּניּת רעגידייטרעפ ערעייז ןעּבָאה ,קעבמערוטש יד ןופ
 ףךרע ןייק ןיא רָאג זיא סָאװ ,דחּפ ַא טּפַאחעגנָא טציא טָאה ןענַאריט יד ךיוא
 ןעװעג ןענייז דנייפ יד רעדיא ךָאנ םורָאװ ;הנּכס רעד וצ ןענַאטשעג טינ
 טינ ןעּבָאה ןוא קערש רַאפ טפעלפעג יװ ןענַאטשעג ןיוש ייז ןענייז ,רעּבירַא

 יַאד יד ןהעזעג ןעמ טָאה ָאד .ןעּביײלּב רעדָא ןעפיול ייז ןעלָאז יצ ,טסואוועג

 ףיז ןעּבָאה ןוא גידרעפָאה ױזַא ןעװעג טלעמונַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עגיז
 טרעטיצעג .גיד'הענכהּב ןעּבָאה ייז יװ ,הלבניישעמ ערעייז טימ טמהירעּב ױזַא
 רעצנַאג רעיײז ףיא גידנעקוק טינ זַא ,טרעדנערעפ ױזַא ןעװעג ןענייז ןוא
 / .יײז ףיוא תונמחר ַא ןעקעװרעד טזומעג ךיז טָאה ,טייקגיטכעלש

 לד ןופ רעיומ רעד ףיוא לַאפנָא ןַא ןעכַאמ טלָאװעג וליפַא ןעּבָאה ייז
 ןעמוקסיורַא ןוא סנעטסָאּפ יד ןופ טייק רעד ךרוד ןעגָאלשכרוד ךיז ,רעמיור
 רהעמ ןהעזעג טינ ץיגרע ןיא ןעּבָאה ייז זַא רעּבָא .יירפ רעד ףיױא ױזַא
 ןיחואו ,ןעפָאלעגרעדנַאנופ עלַא ךיז ןענייז סָאװ ,רעגנייהנָא עיירטעג ערעייז
 *עג םיחולש עכילטע ךָאנ ןעּבָאה םעד ץוח ןוא ,ןעּבירטעג ייז טָאה טיונ יד

 צרעדנַא ,ןערָאװעג טרעטשעצ זיא רעימ עגיד'ברעמ עצנַאג יד זַא ,טעדלעמ

-- 200 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 ןעכוז ייז זַא -- ערעדנַא ךָאנ ,ןעגנורדעגנײרַא ןענייז רעמיור יד זַא -- רעטייוו
 ,עכילטע ןעמוקעג ןענייז טצעלוצ ןוא ,טנעהָאנ רָאג ןיוש ןענייז ייז זַא ןוא ייז
 זַא ,טרעכיזרעפ ןעּבָאה ןוא ,טדנעלּבעג ןעגיוא ערעיײז טָאה קערש רעד סָאװ
 ןעלַאפעג ייז ןענייז טלָאמעד - ,סמערוט יד ףיֹוא דנייפ יד ןיוש ןעהעז ייז
 טנַאקעג טינ ןעּבַאה ןוא שינעדנעלּברעפ רעייז טגָאלקעּב ןעּבָאה ,םינּפ ן'פיוא
 ןעטינשענכרוד טַאהעג ייז טלָאװ ןעמ יװ ױזַא ,טרָא ןופ ךיז ןערהיר רהעמ
 | ,ךרעדָא יד

 יד רעּביא טכַאמ סטָאג טקעלּפטנַא טכער טשרע ךיז טָאה רע .ציא
 ןעסעגרעפ ןעּבָאה ןענַאריט יד םורָאװ .רעמיור יד ןופ קילג רעד ןֹוא םיעשר
 טנַאקעג ןעּבָאה יז ואו ,סמערוט יד ןופ ּבָארַא ןענייז ןוא טייקרעכיז רעייז
 ,דלַאװעג ךרוד טינ לָאמ ןייק רעּבָא ,רעגנוה ךרוד זיולּב ןערעוו ןעגנואווצעּב
 יד ןעמענוצניַא הימ לעיפ ױזַא טסָאקעג טָאה יז סָאװ ,רעדיװ רעמיור יד
 גייצעג-סגנורעגַאלעּב ןייק סָאװ ,ענעי ןעמונעגנייַא ןעּבָאה ,ןרעיומ ערעכַאװש
 ןעפלָאהעג טָאה יז לײװ ,ייז ןעגעק ןוטפיא טנַאקעג טינ טשינרָאג טלָאװ
 ןהייטשעּב טנָאקעג ןעטלָאװ סמערוט ענעּבירשעּב ןעּבױא יד םורָאװ ;לזמ רעייז
 , ןישַאמ רעכילטיא ןעגעק

 רעסעּב רעדָא ,סמערוט יד ןעזָאלרעּפ ןעּבָאה םידרומ יד יװ םעדכָאנ 5
 .נַא דניושעג ייז ןענייז ,טָאג ךרוד ןערָאװעג ןעּבירטרעפ ןענייז ייז ,טגָאזעג
 ײז יװ םעדכָאנ ןוא ,חלש ם'נופ ּבלַאהרעטנוא לָאט ןיא ןערָאװעג ןעפָאלט
 .עג ףרָאװ ַא ךיז יז ןעבָאה ,קערש רעייז ןופ טּפַאחעגּבָא לעסיּב ַא ךיז ןעּבָאה
 טייקטסיירד רעייז רָאנ .רעיומ רעשימיור רעד ןופ לייט ןעגיטרָאד ן'פיוא ןָאט
 םורָאװ ,טױנ רעד טימ טירש ןעכיילג ןייק רהעמ ןעטלַאהעג טינ ןיוש טָאה
 דלַאּב יז ןעמ טָאה ןכּב .טפַארק רעייז ןעכָארּבעגנייַא ןעּבָאה קילגמוא ןוא דחּפ
 ןיא ןעפַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןענייז ייז ןוא ,רעיומ רעד ןופ ןעּבירטעגקירוצ
 ,גנייג עשידרערעטנוא יד ןיא ןעטלַאהעּב ךיז ןעּבָאה ןוא ןעטייז עלַא

 צערעייז טלעטשעגפיורַא ,ןרעיומ יד ןעמונרעפ רעמיור יד ןעּבָאה לייוורעד
 דנעה יד טימ ײרעשטַאּפ רעכילהיירפ ַא טימ ןוא סמערוט יד ףיוא ןענהָאפ
 רעד ןופ ףוס רעד ליײװ ,דעיל:סגיז םעד ןעגניז וצ ןעּבֹױהעגנָא ייז ןעּבָאה
 ןעּבױלג טנַאקעג סע טָאה ןעמ .רעדייא ,רעגנירג ןעמוקעגנָא ייז זיא המחלמ
 ףױרַא ןענייז ייז סָאװ ,ךילּבולגמוא טכודעגסיוא ךיז ייז טָאה סע .ּבױהנָא ץ'טיול
 ,טסואוועג טינ ןעּבָאה ןוא ,דרעװש ַא ןערהיפ וצ ןהָא רעיומ רעטצעל רעד ףיוא
 עזיולּב טימ .ןהעזרעד טינ דנייפ ןייק ןעּבָאה ייז תעשּב ,ןעטכַארטוצרעּביא סָאװ
 .רעד ןעבָאה ,ןעסַאג יד רעּביא ןעפָאלעג ייז ןענייז דנעה יד ןיא ןעדרעװש
 יד טנערּברעפ ןוא ,געװ ןיא ןעמוקעג יײז זיא סע רעװ ,ןעכילטיא ןעכָאטש
 יא סָאװ ,גנידצלַא טימ ,ןעטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד ואוו ,רעזייה
 : ,גינייוועניא ןעוועג

 .גײרַא ןעגעלפ ייז תעשב ,סלָאמטּפָא רעּבָא .טּבױרעג ךס ַא ןעּבָאה יז
 עצנַאג ןעניפעג יז ןעגעלפ ,ןעּבױר וצ ידכּב ,ּבוטש ַא ןיא ץיגרע ןעגנירד
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 ןעגיזַָאד םעֶד רעּביא - עטרעגנוהרעפ טימ לופ רעכעד יד ןוא טיוט תוחּפשמ
 טימ ןהײגקעװַא ןעגעלפ ייז זַא ,ןעקַארשעגרעּביא ױזַא ןערעװ ייז ןעגעלפ דליּב
 סיורג טַאהעג יז ןעּבָאה ענעמוקעגמוא יד ףיוא רָאנ סנעגירעּביא ,דנעה עגידייל
 ןעמעלַא טע'גרהעגסיוא ןעּבָאה יײז .עגידעּבעל יד ףיוא טינ .רעּבָא ,תונמחר
 טימ ןעסַאג עלַאמש יד טרַאּפשרעּפ ןעּבַאה ,געװ ןיא ןעמוקעג יײז זיא סע רעװ
 זַא יט ,טולּב ןעכייט טימ טדָאטש עצנַאג יד טציילפרעפ ןוא עטיוט רעטיול
 . ,טולּב טימ ןערָאװעג ןעשָאלעגנייֵא ןענייז תופרש ךסַא

 טָאה רעּבָא הפרש יד ;הטיחש יד טלעטשעגּבָא יז ןעּבָאה דנעבָא ןעגעק
 רעּביא ןעגנַאגעגפיוא ןוז יד זיא לולא ןיא געט טכַא ,טכַאנ עצנַאג ַא טעװעדליועג
 ,םילשורי ןופ תוברוח עגידנרעכיור יד

 לעיפ ױזַא ןענַאטשגסױא גנורעגעלעּב רעד טניז זיא טדָאטש עגיזָאד יד
 ,קילג לעיפ ױזַא טקנופ ןעסָאנעג גנודנירג רהיא טניז טלָאװ יז בוא זַא ,תורצ
 ךַאז רעדנַא ןיק ךרוד רעּבָא .ןייז אנקמ טפרַאדעג רהיא תמאּב ןעמ טלָאװ
 .סיוא טָאה יז טָאװ ,םעדכרוד יװ ,טנעידרעפ טינ קילגמוא ןעסיורג ַאזַא יז טָאה
 .טכַאמעג בורח יז טָאה סָאװ ,רוד ַא טעװעדָאהעג

 ,לעטיּפאק רעטניינ
 --.ןעדיא יד ןופ דצ ן'פיוא ןערהעװנָא יד ןופ ןובשח רעד--,ןעלהעפעב סע'סוטיט

 . .רעמיור יד רעטנוא ךיז טיג ןנחוי

 ךיז רע טָאה ,טדָאטש רעטשרעּבױא רעד ןיא ןײרַא זיא סוטיט תעשּב
 ,סמערוט ערהיא רעּביא טרפּב ןוא ,ללכּב טייקגיטסעפ רהיא רעּביא טרעדנואוועג
 גידנעטכַארטעּב .תעגושמ  רעייז ןיא ןעזָאלרעּפ יז ןעּבָאה ןענַאריט יד סָאװ
 ןיטש רעקיטש ענלעצנייא יד ןופ סיירג יד ,םינינּב עוװיסַאמ יד ןופ ךיוה יד
 ןוא ,ךיז ןעשיװצ ןעװעג ןעדנוּברעפ ןענייז יז יוזַא יװ ,טייקגיאיונעג יד ןוא
 סטָאג טימ, :ןעפורעגסיוא רע טָאה ,טיירּב ןוא גנייל רעגיד'ארומ רעייז ךיוא
 .ָאד יד ןופ ןעבירטרעפ ןעדיא יד סָאד טָאה רע !טפמעקעג רימ ןעּבָאה ףליה
 רעדָא דנעה סנעשנעמ ןוטפיוא טנָאקעג ןעטלָאװ סָאװ םורָאװ -- ןעגנוטסעפ עגיז
 טָאה ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ רעּביא המודפ ןוא *! סמערוט עכלעזַא ןעגעק סענישַאמ
 ,דניירפ עטוג .ענייז טימ טסעומשעג רע/

 / ןעמ סָאװ ,ןענַאריט יד ןופ ענעגנַאפעג יד טיירפעּב רע טָאה ךָאנַרעד
 ןעצנַאגניא ןעסייהעג טָאה ןוא ,ןעסָאלשעגנייַא סמערוט יד ןיא ןענופעג ייז טָאה
 ןעסײרּבַארַא ןוא ,ןעּבילּבעג ץנַאג ךָאנ זיא סָאװ ,טדָאטש לייט םעד ןערעטשעצ
 ןעלָאז יז ידכּב ,ןהייטש טזָאלעג רע טָאה רעּבָא סמערוט יירד יד ,ןרעױמ יד
 ןעגניװצעב וצ ןעפלָאהעג םהיא טָאה סָאװ ,קילג ןייז ףיוא תודע ןַא ןעּביילּב
 ןעמענוצנייֵא טינ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטסעפ עכלעּזַא וליפַא

 ,ןערָאװעג ןעסערעד ןעדרָאמ רעד ןיוש זיא טיילסגירק יד יװ תויה .2
 רעד טָאה רעּבירעד ,ןעדיא-עסַאמ עדנעטיידעּב ַא ןעזיוועּב ךָאנ ךיז טָאה סע ןוא
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 .עּביא יד ,עגינעּפשרעדיװ ןוא עטנעפָאװעּב יד זיולּב ןעטיוט ןעסייהעג רסיק

 ןעּבָאה ןעגעװטסעדנופ ,דייהרעגידעּבעל ןעגנַאפעג ןעמענ וצ -- טרהעקרעפ עגיר
 ךױא ,טנעכייצעּב טָאה סוטיט סָאװ ,יד ץוח טע'גרהרעד ךָאנ ןעטַאדלָאס יד

 ,עכַאװש ןוא עטלַא יד

 ןעמ ןוא ,רעטלע ןעגידנעהילּכ ןיא ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעּבָא יד
 ןעּבירטעגפױרַא ייז ןעּבָאה ,טײּברַא רעד וצ ןעכיורּבעג טנַאקעג ךָאנ ייז טָאה
 ַא רַאפ .םישניתרזע רעד ןיא טרָאד יז ןעסַאלשעגנייַא ןוא תיּבה.רה ץפיוא
 .ײרפ ענייז ןופ םעניא טלעטשעגקעװַא רסיק רעד טָאה יז רעּביא רעטכעוו
 ןע'קסּפוצ טפרַאדעג טָאה ָאטנָארפ דניירפ ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא ,ענעזָאלעג
 םידרומ יד ןעטיוט טזָאלעג טָאה רענעי .טמוק םהיא סָאװ ,קסּפ ןייז ןעכילטיא
 יד רעּבָא .ןרעדנַא ץפיוא רעניײא ט'רטמעג ןעּבָאה סָאװ ,רעּבױר יד ןוא
 ײז ןעטלַאהעּב וצ ידכב ,ןעּבילקעגּבָא רע טָאה םירוחּב עטסערג ןוא עטסנעש
 טקישעגקעװַא סוטיט טָאה ענעגנַאפעג עגירעּביא יד ןופ ,גוצ-ףמואירט ץ'רַאפ
 ןופ ןעּבורג-גרעּב יד ןיא ,רהָאי ןהעצעּביז ןופ ןעװעג רעטלע ןענייז סָאװ ,יד
 .ָארּפ יד ןיא ןעקנָאשעגקעװַא רע טָאה רעּבָא לייט ןעטסערג םעד .ןעטּפיגע
 ךרוד רעדָא דרעװש ץכרוד ןעמוקמוא טפרַאדעּב ןעּבָאה ייז ואו ,ןעצניוו
 -ַעג ןענייז ,רהָאי ןהעצעביז ןופ רעגניא ןעוועג ןענייז סָאװ ,עלַא .תויח עדליוו
 | ,טפיוקרעפ ןערָאװ

 .עג טָאה ָאטנָארּפ תעשּב ,געט יד ןופ ךשמ ןיא ןענייז ,סנעגירעּביא

 סרעטכעוו יד לי לייט םוצ .רעגנוה ןופ ןעּברָאטשעג ןַאמ 11000 ךָאנ ,ןעּבילק
 יז לײװ לייט םוצ ,לעטימ.סנעּבעל ןייק ײז ןעּבעגעג טינ האנש תמחמ ןעּבָאה -

 סע ,תמא ;טגנַאלרעד ײז טָאה ןעמ סָאװ ,זײּפש יד ןעמונעגנָא טינ ןעּבָאה
 .עסַאמ ַאזַא רַאפ האובּת טלהעפעג עקַאט טָאה

 ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןופ להָאצ יד 3
 ןיא ןענייז ןעמוקעגמוא ;97000 ןעפָארטעּב טָאה ,המחלמ רעגיזָאד רעד ןיא

 .עג ןענייז יז ןופ לייט רעטסערג רעד .1100000 גנירעגעלעג רעד ןופ ןשמ
 .דנַאל ןעצנַאג ןופ םורָאװ .םילשורי ןופ טינ רעּבָא ןעדיא ענערָאּבעג ןעוװ
 ןוא ,חסּפ וצ טדָאטשטּפױה רעד ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ןעװעג קלָאפ טָאד זיא
 ןענייז יז ןוא ,דייהרעטכירעגמוא ןעפָארטעג ָאד טָאה גנורעגעלעּב יד יװ תויה
 טסעּפ יד ןעכערּבסיוא טזומעג טָאה רעּבירעד ,טסערּפעגפיונוצ גנייא ױזַא ןעוועג

 | .רעכילּברַאדרעּפ ךָאנ זיא סָאװ ,רעגנוה רעד ךָאנ רעטעּפש ןוא

 יעג זיא ,עסַאמ ַאזַא ךיז ןיא ןעמעננירַא טנָאקעג טָאה טדָאטש יד זַא

 .ןעטייצ סע'סויטסיק ןיא ןערָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,גנולהייצ ַא ןופ ןעגנורד

 ,קלָאפ ןעשידוי ןופ ןעטלַאהעג טשינרָאג טָאה סָאװ ,ןע'נורינ ןעזייועּב וצ ידכּכ

 ןצ םינהּפ יד ןעסייהעג סויטסיק טָאה ,םילשורי ןופ דנַאטשוצ ןעדנעהילב םעד
 יא לָאמטסנעד דָארג יה תויח .קלָאפ סָאד היא ךילגעמ טייוו יװ ,ןעלהיוצ

 זיּב רעטניינ רעד ןיפ תונּברק ןעגניירב טגעלפ ןעמ תעשּב ,הספ ןעלַאפעג

 ַא ןעּבײלקפיונוצ ךיז טגעלפ ןּברק ןעכילטיא םורַא ןוא ,העש רעטפלע רעד
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 ךעשנעמ גיצנַאװצ ןופ ךױא אמתסמ טלָאמטּפָא ןוא ,ןהעצ ןופ טפַאשלעזעג
 .ןעלהייצ ךרוד ןעמ טָאה -- (ןעסע טינ ןּברק םעד ןעמ רָאט ןיײלַא רענייא םורָאװ)
 ןעכילטיא ףוא זַא ,ןעמעננָא ןעלָאז רימ ןעװ .תונּברק 256 500 ןענופעגסיורַא
 ןל אמיק ַא רימ ןעּבָאה טלָאמעד ,רעמענלײטנַָא ןהעצ וליפַא סיוא ןעמוק ןּברק
 ,טיער צמ םורָאװ ;ןעשנעמ עטגילייהעג ןוא ענייר ץלַא סָאד ןוא ,2700 000 ןופ
 ןעמענ טרָאטעג טינ ןעּבָאה ןעשנעמ עטגיניירמוארעפ ערעדנַא ןוא תודנ ,טיבז
 טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא-טינ יװ יֹזַא טקנוּפ ברק םעד ןיא לײטנָא ןייק
 ,הדובע רעד ייּב ייּברעד ןייז

 ךיז בוט.םוי ןיא רעמענלײטנָא יד ןופ עסַאמ.טּפיוה יד טָאה ןכּב 4
 זַא ,ןערָאװעג רזגנ זיא ױזַא ןוא ,דמערפ רעד ןופ ןעּבילקעגפיונוצ טַאהעג
 ס'אנוש םעד ןוא ,הסיפּת ַא ןיא יװ ,ןעסָאלשעגנייַא ןעוועג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד
 טימ לופ ןוא קַאּפ ןעװעג זיא סָאװ ,טדָאטש יד טלעגנירעגמורַא טָאה לייח
 ,רעסערג ןעװעג ענעמוקעגמוא יד ןופ עסַאמ יד ךיוא זיא רעּבירעד .ןעשנעמ
 סע ןעװ ןעּבָאה טָאג רעדָא ןעשנעמ סָאװ ,הרצ רעדנַא ןַא ץיגרע ייּב רעדייא
 | ,טדָאטש ַא ףיוא טקישעגפיורַא זיא

 יֹעג ;ןעזיװעּב טציא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ רעמיור יד ןעּבָאה ױזַא
 ןעּבָאה ייז .ענעגנַאּפעג רַאפ טכַאמעג יז ןעּבָאה ערעדנַא יד ,לייט ַא רָאנ טוט
 ,גגײג עשידרערעטנוא יד ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ךיוא טכוזעגפיוא
 רָאנ זיא סע רעװ ,ןעמעלַא טע'גרה'עגסיוא ןוא דרע יד ןעכָארּבעגכרוד ןעּבָאה

 -עג ןעמ טָאה גנייג עגיזָאד יד ןיא ךיוא .דנעה יד ןיא ייז וצ ןעלַאפעגנײרַא

 .עג טַאהעג ןײלַא ךיז יז ןעּבָאה לייט םוצ סָאװ ,עטיוט 2000 רעכעה ןענופ

 יז ןענייז רעּבָא בור'ס ,ןרעדנַא םעד רענייא לייט םוצ ,ןעּבעל סָאד ןעמונ

 .רעגנוה ןופ ןעלַאפעגקעװַא

 .נעגעקטנַא םעד תמחמ זיא ,ןעגנורדעגנײרַא ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד
 רעדיװ דניוושעג ןענייז יז ןופ ךס ַא זַא ,ךורעג-םיתמ רעכילקערש ַאזַא ןעמוקעג
 .עגנײרַא טרָאפ ייז טָאה טייקגיריגדלעג רעייז סָאװ ,רעדיװ ערעדנַא .סױרַא
 יד ןיא ןעמ טָאה תמאּב .עטיוט סנעפיוה רעּביא ןהעג טזומעג ןעּבָאה ,ןעּבירט

 ןעטלַאהעג טָאה סניוועג וצ הקושּת יד ןוא ,םיצפח ערעייט ךס ַא ןענופעג גנייג
 ןעמ טָאה רעטײװ .ןעמוקעּב וצ ייז ידכּב ,לעטימ ןעכילטיא טּבױלרע רַאפ

 ם'ניא ךָאנ וליפא םורָאװ ;ןענַאריט יד ןופ ענעגנַאפעג ךס ַא ןעמונעגסױרַא

 ,תוירוכא רעייז ףיוא ןענַאטשעּב ךָאנ ענעי ןענייז קילּבנעגױא ןעטצעל

 סָאד ןעּבָאה יז יװ ,ןעדייּב טפָארטשעּב טָאג עקַאט ייז טָאה רַאפרעד
 רעגנוה ןעטילעג רעדירּב ענייז טימ םענייאניא טָאה סָאװ ,ןנחֹוי ,טנעידרעפ

 רעמיור יד ײּב ןעטעּבעג טרָאפ טצעלוצ טָאה ,גנייג עשידרערעטנוא יד ןיא

 .נוא ךיז טָאה ,טרהעקרעפ ,ןועמש .ןעפרָאװרעּפ רעהירפ טָאה רע סָאװ ,דָאנעג

 ,טיוג רעטסכילקערש רעד טימ טפמעקעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעּבעגעגרעט

 ןּברק ַא רַאפ ןעטלַאהעּב ןעמ טָאה םהיא ,(1 ועטייװ ןעּבירשעּב זיא סע יװ ױזַא
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 רעגיבייא ףיוא ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא רעטייוו ןנחי ,ףמואירט ן'רַאפ

 ,חסיפת

 .טדָאטש עטסטייװ יד ךָאנ ןעדנוצעגרעטנוא רעמיור יד ןעּבַאה טציא

 ידרע רעד טימ ךיילג ןרעיומ יד טכַאמעג ןעּבָאה ןוא ןעלייט

 .לעטיּפאק רעטנהעצ

 יטדָאטש רעד ןופ לרוג ןעגידרעהירפ ץ'פיוא קירוצ קילּב ַא

 .ער סע'סוניסּפסַא ןופ רהָאי ןעטייווצ ןיא םילשורי ןעלַאפעג זיא ױזַא 1

 ןעמונעגניֵא רעהירפ יז זיא לָאמ ףניפ .לולא שדוח ןיא געט טכַא ,גנוריג

 רעד ןעּבָאה טדָאטש יד ןעמונעגנייֵא .טרעטשעצ ךיוא לָאמ ןייא ןוא ,ןערָאװעג

 םהיא ךָאנ ,סויּפמוּפ ךָאנרעד ,סוכויטנַא ךָאנרעד ,(1 סואעכָאזַא גינעק רעשיטּפיגע

 רַאֿפ .ןהיטש יז טוָאלעג ןעּבָאה יז רָאנ ;ןע'סודרוה טימ םענייאניא סויסָאט

 1468 ,2 לבּב ןופ גינעק רעד טרעטשעצ ןוא ןעמונעגנייַא טַאהעג יז טָאה יז |

 ,גנודנירג רהיא ךָאנ םישדח 6 טימ רהָאי

 סָאװ הֹּכ רעש'ינענּכַא טָאה לָאמ עטשרע סָאד םילשורי טיוּבעגפיוא

 סָאד .(3 "גינעק רע טכערעג, ךַארּפש רעגיטרָא רעד ףיוא טיידעּב ןעמָאנ ןייז

 סנעידעג עקַאט רע טָאה רעּבירעד ןוא ,תמא ןַא טימ ןעװעג עקַאט רע זיא

 רעטשרע רעד רע טָאה ךיוא ןוא ,ןעטשרעּבױא םעד ןהֹּכ סלַא רעטשרע רעד

 . רעהירפ טָאה סָאװ ,טדָאטש יד ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא ,םוטגילייה ַא טעדנירגעג

 ןעּבירטעגסױרַא דוד גינעק רעד טָאה רעטעּפש ,(4 םילשורי ,םלש ןעסייהעג

 .ירבסקלָאפ ענייז טימ טרעקלעפעּב יז טָאה ןוא טדָאטש רעד ןופ םינענּכ יד

 ןופ .טרעטשעצ םיילבּב יד יז ןעּבָאה םהיא ךָאנ םישדח 6 טימ רהָאי 477 .רעד

 .עטשעצ רעד זיּב ,םילשורי ןיא גינעק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ן'דוד

 גינעק םענעגײא םעד ןָא ףסוי טפור .װ .א .2 8 10 .ּפאק ,טזז} ךֹוּב ,"תוינומדק, ןיא (1

 :סירטסאועס ןָא םהיא טפור טאדארעה רעקירָאטסיה רעשיכירג רעטלַא רעטמהירעב רעד .קאסוס

 ס'מעבחר ןיא םילשורי ןעמונעגנייא טָאה סָאװ ,םירצמ ךלמ קשיש רעד ,ךיז טהייטשרעפ ,זיא סָאד

 .(קשוש ביתכ רעד זיא םיכלמ ןיא ;2 ,ב"י ,'ב י"הד ן23 ,ד"י .ּפאק ,'א םיכלמ) ןעטייצ

 ,עטצעל יד רַאפ זיולּב רעהירפ .ה .ד ןרצנדכובנ (2

 .18 ד"י תישארּב ,קדצ:יבלמ 63

 טדָאטש רעד ןופ ןעמָאנ ןעשיכירג םעד ןײא ףסוי טשטייט ,שיכיױג ףיוא גידנעביירש (4

 --םילשורל ןעפורנָא ןעגעלפ ןעכירג יד .רעגיד'הליחתכל רעד ןעװעג טלָאװ רע יװ ױזַא ,םילשורי

 יד ןעבָאה ,סיוא טוײװ סע יװ ןוא ,גיליה שיכירג ףיוא טסיײה -- סארעיה .ַאמילָאטסארעיה

 ױזַא ךיז טָאה ףסוי ."אמילאס עגיליה, יװ ,"םילשורי, ןעמָאנ םעד ןענאטשרעפ עקַאט ןעכירנ:

 שוריּפ ןעשלָאפ א טבַאמעג ןויּכ א טימ טָאה רע זַא ,רעזעל עשיכירג ענייז וצ טסַאּפעגוצ לעיפ

 | . טרָאװ ן'פיוא
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 .גירג רעטשרע רהיא ןופ ןוא ,רהָאי 1179 קעװַא ןענייז ,ן'טוטיט ףרוד גנֹור

 41 רהָאי 2177 - גנורעּבַארע רעטצעל רעד וצ זיּב גנוד

 רערעיהעגמוא רהיא טינ ,טדָאטש רעד ןופ רעטלע רעפעיט רעד טינ
 היא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ ם'נופ גנוטיײרּפשרעפ יד טינ ,םוטכייר
 "סָאװ ,טסנעידסעטָאג ם'נופ ןעמָאנ רעסיורג רעד טינ ,דרע רעצנַאג רעד רעּביא
 ןופ ןעטיהוצנייַא יז דנַאטש ןיא ןעװעג זיא -- ,ןעטלַאהעג רהיא ןיא טָאה ןעמ
 ילשורי ןופ גנורעגעלעּב רעד ןופ ףוס רעד ןעװעג זיא סָאד ,גנַאגרעטנוא

 ןּפִא דיייבתכ ענעדיישרעפ יד ןיא זַא ,ךָאנ טרּפב .טינ יאדוא ןעלהָאצ יד ןענַײז יונעג (}

 רעצײרשרעיא יד סָאװ ,ןוטרעד טמוק סָאד .ןעלהָאצ ענעדײשרעּפ ךיז ןעניפעג ןעטפירש ס'טמשי/

 ,טאהעג תועט א ןעּבָאה
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 .ךוּב רעטעּביז
 ,טלאהניא

 "טע'גרה'עגמיוא ןערָאװעג ןענײז ןעדיא עלא יװ םעדכָאנ ,ןעכָאה רעמיור יד יװא יװ |

 ךעּבָאה סָאװ ,סמערוט ײרד ץוח ,דנורג ן'ויּב גנידצלַא טכַאמענ בורח ,ןעגנַאפעג ןעמונעג ןוא

 "ןופ טײקגײש רעעילָאמַא רעד ןעגעװ גנולעטשרָאפ ַא תורוד עגידרעטעּפש יד ןעּבעג טמרַאדעּב

 ,טדָאטש רער

 'ערעייז רַאפ טקנַאדעּב ןוא טביולעג ײז טָאה רע ואװ ,ןעטַאדלָאס יד וצ עדער סע'סוטיט

 | ' ', תורובנ

 .תונּתמ ןוא ןעזירפ:ףמַאק ךרוד דובּכ ןעּבעגעגּבָא ײז ןופ ענלעצנײא טָאה רע ױזַא יװ

 =ַעל יד תונּתמ עכײר ןעּבעגעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,הירסיק ןײק קעװַא זיא רע ױזַא יװ

 .המהלמ רעד ןופ ּביור ןעצנַאג םעד ןעגנײרב טזָאלעג ךיוא רע טָאה ןיהַא ;ןענָאיג

 ,םױר ןײק הירדנסּכלַא ןופ סױרַא טרהָאּפ סוגיסּפסַא

 .ףןעלעיּפש טנעדרָאעגנײא .טרָאד טָאה ןוא יּפיליּפ הירסיק ןײק קעװַא זיא סוטיט ױזַא- יו

 .ןערָאװעג טע'גרה'רעד ןענייז ענעגנַאפעגסגירק ךס ַא עכלעװ יב

 'ץראפ ןערָאװעג ןעטלַאהעּב ןוא ןועמש ןאריט רעד ןערָאװעג ןעגנַאפעג זיא סע ױזַא יװ

 . ףמואירט

 ..גָאטסטרוּבעג סרעדורּב ןייז דובּכל ןעדיא ךס א ןעגניירּבמוא טזָאלעג טָאה סוטיט ױזַא יװ

 'ךיא ַא לײװ ,הנּכס רעסיורג ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןענײז היכויטנַא ןיא ןעדיא יד ױזַא יװ

 | .ץעזעג ן'פיוא ןעװעג רבוע טָאה סויכויטנא

 .סרעדנוזעּב ןוא םוטעמוא ןערָאװעג ןעמונעגפױא דנעצנעלג זיא סוניסּפסַא יױזַא יװ

 , םיור ןיא

 ..נוא רעדיװ ןענײז ,רעמיור יד ןעגעק ןעװעג דרומ ןעּבָאה סָאװ ,ןענאמרעג יד יוזא יװ

 .ןערָאװעג טכַאמעג גינעטרעט

 ףעיזעמ ןיא לַאפנָא ןא רעּביא ןעטַאמרַאס יד ןערָאװעג טּפָארטשעּב ןענײז סע ױזַא יװ

 | .דנַאל רעיײז ןיִא ןערָאװעג ןעּבירטעגבָא קירוצ ןענייז ןוא

 ןעגנירּבמוא טזָאלעג טָאה ןוא סוטירעּב ןופ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה סוטיט ױזַא יו

 םעד רעּביא טכירעב ןענידריװקרעמ 8 .טנעדרָאעגנײא טָאה רע סָאװ ,ןעלעיּפש ןיא ןעדיא ךס א

 ,ךייט:תּבש םענעפורעגנָא ױזַא

 ןעמ רָאג ,ןעדיא יד ףױא טגָאלקעּב ךיז ןעּבָאה היכויטגא ןופ רענױאװנײא יד ױזַא יװ

 .ןעזיװעגּבָא ײז טָאה -

 ןהעזרעד טָאה רע זא ןוא ,םילשורי ןײק קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה סוטיט יוזַא יװ
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 ,טלאהניא

 רעּביא םיור ןייק ּבָא טרהָאפ רע יתונמחר ַא םהיא יב טקעװרעד ךיז טָאה ,טדָאטש ע'בורח יד

 | , הירדנסּכלַא

 סיורג טימ ןוא גנורעטסיינעב טימ ןעילַאטיא ןיא ןעמונעגפיוא םהיא טָאה ןעמ ױזַא יװ

 ,םענײאניא ןעריפמואירט וצ ןעסָאלשעּב ןעּבָאה םירסיק עדייּב יוזא יװ ןוא ,טילנעב דַארצַפ

 השעמ תעשּב ןענײז סָאװ ,םיצפח עטּביױרעג יד ןופ ןוא גוצ:ףמואירט ם'נופ גנוביירשעּב

 . ןערָאװעג ןעזיוועג-

 | ,גוצ:ףמואירט םעד תעשב ןועמש ןַאריט ם'נופ גנוטיוט

 ןופ ןיטעג רעד ןופ לעּפמעט ם'ניא םיצפה עטּביורעג יד טגײלעגקעװַא טָאה ןעמ יוזא יװ

 | .ףמואירט ן'כָאנ טיוּבעגסױא טָאה סוניסּפסַא סָאװ ,םולש-

 ןעגנואװצעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,הדוהי דנאל ןיא ןעמוקעג זיא סוסָאב ױזַא יװ

 גנורעּבָארע רעד רַאפ ךיוא : ןעמונעג ךיז רע טָאה ,םוידרוה גנוטסעפ יד ןעבעגוצרעּביא ןעדיא יד

 .רווכמ גנוטסעפ רעד ןופ

 | ,רװכמ ןופ עגַאל רעד ןעגעוו

 .רווכמ ןופ סָאלש ןעכילגיניק םיניא טסקַאװ סָאװ ,גנוצנַאלפ-ןעטור רעד ןעגעוו

 ,גנוצנַאלפ רעדנַא ןַא ןעגעװ טכירעּב רעגידריווקרעמ

 .טרָא םעד ןופ ןעלַאװק עמיראװ יד ןענעװ

 + יד ןעּבעגעגרעביא םהיא טָאה ןעמ זַא ,וצרעד ןעגָאלשרעד ךיז טָאה סוסַאּב יױװַא יװ

 ןעגווי ַא טזָאלעגײרפ טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,טגיטסעפעּב קרַאטש רהייז ןעװעג זיא סָאװ ,טדָאטש

 ,ןפוא םַענדָאמ 8 ףיוא ןעגנַאפעג ןעמונעג טַאהעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,רזעלא ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ

 ךיז ןענָאה סָאװ ,ןעדיא עלַא ןע'גרה'סיוא ןוא ןעלגנירמורא טזָאלעג טָאה רע ױזַא יװ

 .סעדראי ןעמָאנ ן'טימ לָאט:דלַאװ א ןיא ןעטלַאהעּב טָאהעג

 ןעלָאז ייז- זַא ,להעפעּב א ןץ'סוירעביל ןוא ן'סוסַאּב וצ טקישעג טָאה סוניספסא ױזַא יװ

 ,רעטרע עלַא ןיא ןעדיא יד ףיוא ןעגײלפױרַא ןוא ןעדיא יד ןופ דנַאל עצנַאג סָאד ןעפיוקרעפ

 ןעלהָאצ טזומעג סע ןעּבָאה ײז סָאװ ,רהָאיא סעמכַארד ײװצ ןופ רעייטש א ,ןעניואוו ייז ואוו

 .שדקמה:תיב ן'רַאפ טלהָאצעג רעהירפ ןעּבָאה ײז יװ ױזַא ,םוילָאטיּפַאק ץ'רַאפ

 .ענעגַאמָאק ןופ סוכויטנַא גינעק ןופ קילגמוא םעד| ןעגעוו

 .ןעינעמרַא ןוא ןעידעמ ףיוא ןעלַאפנָא-ּביױר ערעייז ןוא ןענַאלַא יד ןעגעוו

 .טצעזעּב ןעטלַאהעג יז ןעּבָאה סָאװ ,רעירַאקיס יד ןוא הדצמ גנוטסעפ רעד ןעגעוו

 ןופ גנוֿבײרשעּב .הדצמ ןופ גנורעגעלעּב רעד רַאפ ןעמונעג ךיז 'טָאה אװליס ױזַא יװ

 | | |  ..טדָאטש רעד

 טניז ןעגעלעג טרָאד ןענייז סָאװ ,ןעלטימ:סנעּבעל ןוא רהעוועג ןופ ןעסַאּפאז יד ןעגעו

 . ןעטַײצ סע'סודרוה גינעק-

 ןעסײהעג טָאה ןוא הדצמ ףיוא ןעלאפעגנָא זיא רערהיפ:סגירק רעשימיור רעד ױזַא יז

 "נא םעד דניפ יד ףױא ןעלאפוצנָא העדּב גידנעּבָאה ןוא ,רעייפ ךרוד ןרעיומ יד ןערעטשעצ

 1 .טבַאנײּב ןעכַאװעּב גנירטש ײז ןעסַײהעג רע טָאה ,הירפרעד ןיא ןעגרָאמ ןרעד

 "רעטנוא ענַײז עלַא טדערעגוצ טָאה ,רעיראקיס יד ןופ רערהיפנָא רעד ,רזעלא ױזַא יו
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 .טלאהניא

 ערעײז טימ םענייאניא ךיז ןעטיוט וצ ןעסָאלשעּב ןעּבָאה יז ֹויּב ,תונעט עדנעגנירד דרוד ענע2

 . סעילימאפ

 ,גנטסעפ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עלַא ףיורעד ןעּבָאה סע ױזַא יװ

 .ךעלגניא ףניפ ןוא רעבייוו ײװצ ץוח ,ןרעדנַא םעד רענייא טעליוקעגסיוא

 יד ןעמענניײַא םייב זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ַאװליס ןוא רעמיור יד יוזא יװ

 .דרעוװש א ןעה'צוצסױרַא ןהָא ןעמונעגנייַא יז ןעּבָאה ,תורצ עסיורג ןעבָאה ײז ןעלעװ טדָאטשי

 טרָאד ןעּבָאה ,הירדגטגלא ןײק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעירַאקיס יד ױזַא יװ

 ןיא שדקמה:תיב רעד ןערָאװעג בורח זיא סע ױזַא יװ ןוא ,תורצ עסיורג ןהייטשוצסיוא טאהעג-

 ,וינוח לודג ןהֹּכ רעד טיוּבעגסױוא םהיא טָאה טלעמונא סָאװ ,םירצמ!

 טָאה ,רעּבעװ ַא הכאלמ ןייז טול ןעװעג זיא סָאװ ,ןתנוי רעיראקיס רעסיוועג ַא יוזַא יװ

 ןעמוקעגמוא םעד תמחמ ןענַײז סע יוזַא יװ ןוא ,הדירמ ַא וצ ענעריק ןופ ןעדיא יד טצעהעגרעטנוא

 .ײז ןופ ךס א

 רעטלַאװרעפ רעד לײװ ,ןפסוי ךיוא ערעדנַא ןעשיווצ טנָאלקעגנָא שלַאפ טָאה ןתנוי ױזַא יו

 . טצעהעגרעטנוא וצרעד םהיא טָאה סולוטַאקי

 תמא םעד ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןינע ןעצנַאג םעד טשרָאפעגסױא טָאה סוניסּפטא ױזַא יװ

 סױרַא הלחּתכל זיא סולוטַאק יוזא יו ןוא ,דייהרעגידעּבעל ןע'נתנוי ןענערברעפ ןעסיײהעג טָאה ןוא

 טקישעג םהיא ףיוא טָאה טָאג סָאװ ,טײהקנַארק א ןופ ןעּברָאטשעג רע זיא רעטעּפש רָאנ ,יירפ

 .ןערָאװעג טגָאלקעגנָא שלַאפ ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןופ גנוטיוט רעד רַאפ ףָארטש א סלא

. -- 209 --- 
 (14 ן}



 - ,לטיּפאק רעעטשרע

 לײה ןײז טנױלעּב סוטיט -- .סמערוט ירד ץוח ,םילשורי ןופ גנורעטשעצ

 / . ,םהיא ןופ לײט ַא רעדנַאנופ טזָאל ןוא

 ..רָאמ וצ סָאװ טַאהעג טינ רהעמ ןיוש ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד יװ תויה 1
 - ,מוא טסיזמוא ךיז ייז ןעּבָאה גנורעטיּברע רעייז ןיא ןוא ,ןעּביױר וצ ןוא ןעֶד
 םורָאװ) סעּכ רעייז ןעזָאלסױא ןענָאק ןעלָאז ייז סָאװ ןָא ,ךַאז ַא ףיוא טקוקעג
 --- ,(טזָאלעגכרוד טיג םענייק אמתזמ ןעטַאדלָאס יד ןעטלָאװ תונמחר תמחמ זיֹולּב
 עצנַאג יד דנורג ן'זיב ןערעטשעצ וצ ןעלהיופעּב רסיק רעד טָאה רעּבירעד
 .סָאװ ,םירמ ןוא סוקיּפיה ,לאופ סמערוט יד רָאנ .שדקמה-תיּב םעד ןוא טדָאטש
  ףרעױמ ם'נופ לײט רעניד'ברעמ רעד ןוא ,עלַא רַאפ רעכעה ןעװעג ןענייז
 ןעדליּב ןעפלעה וצ ידכּב ,רעטצעל רעד : ןהייטש ןעּביײלּב טפרַאדעּב ןעּבָאה
 'וצ ידכּב -- רעטייו סמערוט יד ,ןָאזינרַאג ןעגידנעמוק ן'רַאפ רעגַאל ןעטסעפ ַא
 .סעפעּב קרַאטש ןוא גיטרַאסױרג יװ ,תורוד עגידרעטעּפש יד רַאפ תודע ןעגָאז
 ןעּבָאה הרובג רעײז טימ רעמױר יד סָאװ ,טדָאטש יד ןעװעג זיא סע טגיט
 ,ןעמונעגנייַא יז

 'רעגיז יד ןעּבָאה רעיומ רעשיטדָאטש רעד ןופ ןעלייט עגירעּביא עלַא
 טעמּכ ןעטלָאװ עדמערפ זַא ױזַא ,דרע רעד טימ טכַאמעג ךיילג ןעצנַאגניא
 .ַאזַא .טניואוװעּב ןעװעג ןייז זיא סע ןעװ לָאז טדָאטש יד זַא ,טּבױלגעג טינ
 .,םילשורי טדָאטש עטמהירעּבטלעװ ענייש יד טַאהעג טָאה ףוס ןעגירעיורט

 : ,םידרומ יד ןופ תעגושמ רעד תמחמ

 עטנהעצ םעד ןעזָאלוצרעּביא ןעסָאלשעּב סוטיט טָאה ןָאזינרַאג סלַא
 ,קלָאפסופ ןעגנולײטּבָא ערענעלק ןוא רעטייר ןעגנולײטּבָא עכילטע ,ןָאיגעל
 ףיז טָאה ,סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד טגידנעעג יזַא טָאה רע יװ םעדכָאנ
 ענייז תמחמ לײח ןעצנַאג םעד קנַאד ןייז ןעגָאװצסױרַא טלָאװרעּפ םהיא
 .יולעּב יד ,טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןעּבעגרעּביא ןוא ,ןעגלָאפרע
 .פיוא טזָאלעג רע טָאה קעװצ םעד ּבעילוצ .טנעידרעפ ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעגנונ
 ףױורַא זיא ,ענוּבירט עסױרג א רעגַאל ןעגידרעהירפ םעד ןעטימ ןיא ןעיוּב
 לייז ןעצנַאג םוצ ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןעריציפָא ערעכעה יִד טימ רהיא ףיוא
 | :טייװ ןערעה טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,עדער עדנעגלָאפ

 סָאװ ,גנוניזעג רעטוג רעד רַאפ ךייַא ךיא גָאז קנַאד ןעסיורג ַא ,קנַאדַא,
 ךיילג גידנעטש ןעּבילּבעג זיא סַאװ ןוא ,רימ ןעגעק ןעזיװעגסױרַא טָאה רהיא
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 תומחלמ עשידיא יד

 .עֹּב רימ טָאה רהיא סָאװ ,טײקמַאזגלָאפ .רעייַא ךיא ּביױל רעטייוו .טציא זיּב
 ערעװש ךס ַא ףיוא גידנעקוק טינ ,המחלמ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןעזיוו
 ךיוא טייז רעייַא ןופ ידכּב ,טומ ןעכילנעזרעפ ןעסיורג טימ םענייאניא ,תונּכס
 .עװ טרעטיירּברעפ לָאז דנַאלרעטַאפ רעייֵא ןופ הלשממ יד זַא ,ןעפלעהוצטימ
 .רַאטש זיא סָאװ ,רענגעג ןייק טינ זַא ,טלעװ רעד ןעזייוועב וצ ידכּב ןוא ןעד
 טינ ,טדעטש עסיורג טינ ,ןעגנוגיטסעפעּב עקרַאטש טינ ,להָאצ ןייז טיול רעק
 .טנַא טינ ךיז ןענָאק טייקדליװ עשייריט ןוא טייקטסיירד ענ'עגושמ עגיניזמוא
 םיאנוש יד ןעװ וליפַא ןייז לָאז ,ןעפָאװ עשימיור יד ןעגעק ןעלעטשנעגעק
 ,קילג לָאמ א ןעּבָאה

 ,עג ןעגיוצרעפ גנַאל ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ יד רימ ןעּבָאה ןכּב
 רעּבָא .ּבױהנָא םייּב ןעשנואועג ךיז ןעּבָאה רימ יװ ױזַא ,דובּכ טימ טגידנע
 ןוא רעשרעה רעד סָאװ ,ךייַא רַאפ סע ויא םהור ןוא דובּכ רערעסערג ַא ךָאנ
 ךעכילקעגסיוא םהיא טָאה רהיא סָאװ ,עירעפמיא רעשימיור רעד ןופ רערהיפ
 טימ טסירגעּב טיירּב ןוא טייוו טרעוװ .,םייה ַא טקישעגקעװַא סיוארָאּפ זיא ןוא
 . ףיַא סיײװ ןעמ ןוא סולשעב רעייַא ֹוצ םיּכסמ ןעמ זיא םוטעמוא זַא ,דיירפ
 סירַא ךיוא ךייֵַא ךיא גָאז רעּבירעד .רַאפרעד ןעקנַאד ֹוצ ,רעלהייוו סלַא
 ךייַא ןופ םענייק ייּב זַא ,ןָאד סייװ ךיא םורָאװ ;גנוטכַא ןוא גנורעדנואוועֿב
 ןָאק ןעמ סָאװ ,םעד רעטניה ןעּבילּכעגקירוצ טינ ןעליװ רעטוג רעד זיא
 .ןעכיירגרעד

 ןוא טּפַארק-רעּפרעק רערעסערג ַא טימ טשנעּבעג ןענייז סָאװ ,רעּבָא יד
 .ןעּבעל רעייז טריצעּב ,המחלמ רעד ןיא טנעכייצעגסיוא סרעדנוזעּב ךיז ןעּבָאה
 .גוא עכיײרגיז יד ךרוד לייח ןיימ ןופ םהור םעד טכיוהרעד ןוא תורובג טימ
 ןעגנוניולעּב ןוא ןעזירּפ עגיסַאּפ יד ןעּבעג טציא ךיא ליװ ייז -- ,ןעגנומענרעט

 ,רעדנַא יד רעדייא ,רהעמ .ןוט וצ טסיילפעג ךיז טָאה סָאװ ,רענייא ןייק ןוא |
 רהייז רימ זיא סָאד םורָאװ .טמוק םהיא סָאװ ,קנַאד םעד ןערהעװנַא טינ לָאז
 רהיפפיוא ןעטוג םעד ןעניולעּב וצ ןרעג רהעמ ךיא ןיּב ללכּב יװ ,ןעצרַאה םוצ
 "ןרעלהעפ ערעיײז ןעפָארטש וצ רעדייא ,גירק ןיא םירבח עניימ ןופ

 יצֹּב ףירעד טָאה רע סָאװ ,ןעשנעמ יד ןעסייהעג רע טָאה ףּכיּת
 רעד ןופ ךשמ יא ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד ןענעיילוצרָאפ ,טמיטש
 .ןעגנַאגעגיײּברַאפ טציא ױזַא ןענייז ייז יװ .הרובג ַא סיפע ןָאטעגפיוא המחלמ
 ןעמענ יד טימ ןעפורעגנָא ץרעדנַא ץכַאנ םענייא .ייז רע טָאה ,םהיא ייּברַאפ
 .רעד טלָאװ ןעמ יװ ױזַא ,החמש ַאזַא ןעיװעגסױרַא ןוא טּבױלעג ייז טָאה
 .עג יז רע טָאה ךילגוצ .ןַאטעגּבָא טָאה אפוג רע סָאװ ,תורובג יד טלהייצ
 ,ןעזיּפש ענעדלָאג עסיורג ,ןעטיײק.זלַאה ענעדלָאג ,ןעצנַארק ענעדלָאג ןעּבעג
 .םיֹוא ןעכילטיא טָאה ןוא ןענהָאפ ענרעּבליז ןעקנַאשעג ייז טָאה רע רעדָא
 טלײטעגרעדנַאנופ רע טָאה ךיוא .טסנעיד ןיא רעכעה הגרדמ ַא טימ ןעּבױהעג
 ןעכַאז ערעדנַא ןוא םידגּב ערעײט ,רעּבלז ,דלָאג ךָאנ ּביור.סגיוק ם'נופ
 | ,בורל

 יסיוא יד ןעּבעגעגּבָא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעמעלַא ייז טָאה רע יו םעדכָאנ
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 ,ליח ץרעּביא הכרּב ַא טגָאזעג רע טָאה ,טנעידרעפ ןעּבָאה יז סָאװ ,גנונעכייצ
 ןוא ענוּבירט רעד ןופ עסַאמ רעד ןופ ןעיירשעג.סנעדיירפ רעטנוא ּבָארַא זיא
 ןעגייז ןערַאטלַא יד רַאפ .ןוחצנ טעד דובּכל תונּברק ןעגניירּב ןעסייהעג טָאה
 / העיײז ןוא טעליקעג יז טָאה ןעמ ;ןעסקָא ךס ַא טיירגעגוצ ןענַאטשעג ןיוש
 ַא טכַאמעג ײז ןעמ טָאה יױזַא ןוא ,ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ טלייטעצ שיילפ
 | .הדועס עכילכייר

 געט ײרד ןופ ךשמ ןיא ןעריציפָא יד טימ טעילוהעג טָאה אפוג רע
 .ןעליו ייז ןיהואו ,ןהייג טזָאלעג ןעטַאדלָאס עדמערפ יד רע טָאה ךָאנרעד ןוא
 םהיא טָאטשנָא ,םילשורי ןעטיה ןעסייהעג רע טָאה ןָאיגעל ןעטנהעצ םעד
 ןעטפלעװצ םעד .ןענַאטשעג רעהירפ זיא רע ואו ,תרפ םוצ קירוצ ןעקיש וצ
 ןעסעגרעפ טנַאקעג טינ ץלַא ךָאג רע טָאה םהיא סָאװ ,טרהעקרעפ ,ןָאיגעל
 ןעדיא יד רַאפ ןערָאװעג ןעפָאלטנַא רע זיא ן'סויטסיק רעטנוא סָאװ ,סָאד

 רעהירפ ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,ןעיריס ןופ טקישעגסױרַא ןעצנַאגניא רע טָאה

 .ןעּבעג דנעגעג ַא ,ענעטילעמ ןייק טקישעגקעװַא םהיא טָאה ןוא ,ַאענַאּפַאר ןיא
 םעד ,ןענַאיגעל ייווצ ,ןעיקָאדַאּפַאק ןוא ןעינעמרַא ןעשיווצ ץינערג ן'פיוא תרּפ
 טעװ רע זיּב ,ךיז ייּב ןעטלַאהעּב טלָאװעג רע טָאה ,ןעטנהעצפופ ןוא ןעטפניפ
 .ןעטּפיגע ןייק ןעמוק

 רע ואװ ,םי םייּב הירסיק ןייק לייח ןייז טימ קעװַא רע זיא ךָאנרעד
 ןהָא ןעװעג זיא סָאװ ,ּביור.סגירק םעד ןעטיה ףיוא טזָאלעגרעּביא ךיוא טָאה
 .רעד טינ טָאה ןעילַאטיא ןייק ןערהָאפוצנָא .ענעגנַאפעגסגירק יד ןוא ,רועיש ַא
 ,רעטניװ רעד ןעזָאל

 ,לעטיּפאק רעטייווצ
 טרעװ ןועמש ןאריט רעד -- .ןעלעיּפשיוש הר 8 יּפיליפ הירסיק ןיא טיג טוטיט

 .ןעגנַאפעג

 ןעמונרעפ קרַאטש ןעװעג זיא סוטיט רסיק רעד סָאװ טייצ רעד ןיא
 .גײרַא ךיז הירדנסּכלַא ןיא סוניסּפסַא טָאה ,םילשורי ןופ גנורעגעלעּב רעד טימ
 טרָאד ןופ .סָאדָאר ןייק ןערהָאפעגרעּבירַא זיא ןוא ףיש.-סלעדנַאה ַא ןיא טצעזעג
 ..טדעטש ץעלַא טכװעּב טָאה ,רערעדורײרד ףיוא רעטייװ ןערהָאפעג רע זיא
 - ןערָאװעג טנעגעגעּב םוטעמוא זיא ןוא ,סגעוורעטנוא ןעגעלעג םהיא ןענייז סָאװ

 ןערהָאפעגרעּבירַא ןעינָאי ןופ רע זיא ךָאנרעד .תוכרּב ןוא ןעשנואווקילג טימ
 ןוא ,גערב ןעשיגיּפַאא םעד ךָאנ ַאריקרעק ןופ רעטייװ ןוא דנַאלנעכירג ןייק
 | ,השּבי רעד ףױא ןערהָאפעג רעטייװ ןיוש רע זיא טרָאד ןופ

 זיא ןוא םי םייּב הירסיק ןופ ןעטָארטעגסױרַא סוטיט ןיא לייוורעד
 טייצ ערעגנייל ַא ןעטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע ואװ ,יּפיליפ הירסיק ןייק קעא
 ןעּבָאה ענעגנַאפעגסגירק ךסַא ,ןעלעיּפש ךסַא ןערהיפפיוא טזָאלעג טָאה =
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 .ליוו רַאפ ןעפרָאװעג יז טָאה ןעמ רעדָא םורָאװ ,טױט םעד ןענופעג ייּברעד
 ,דנַאנַא טימ ןעפמעק וצ זײװנעסַאמ ןעגנואוצעג ייז טָאה ןעמ רעדָא תויח עד
 זיא ארויג רֹּב ןועמש זַא ,םעד ןעגעװ טסואורעד ךיז סוטיט ךיוא טָאה ָאד
 ,ױזַא ןעגנַאגעגוצ זיא סָאד .ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג

 .עג םילשורי ןופ גנורעגעלעּב רעד תעשּב ,טסואוועּב יװ ,טָאה ןועמש
 זיא לײח רעשימיור רעד תעשּב .טדָאטש עטשרעּבױא יד ךיז רעטנוא טַאה

 טלָאמעד .טדָאטש עצנַאג יד טסיװרעפ טָאה ןוא ןרעיומ יד ןיא ןעוועג ןיוש |
 ,סרעקַאהנײטש עכילטע טימ דניירפ עטוג עטסטנעהָאנ ענייז ןעמונעג רע טָאה
 טָאה סָאװ ,טנַאיװָארּפ ןוא עטצעל יד רַאפ גייצעג ענרעזייַא עגיטיונ יד ךיֹוא
 יד ןופ גנוטיילגעּב ןיא ּבָארַא זיא ןוא ,געט עכילטע ףיוא ןעקעלק טנַאקעג
 ךיז טָאה סע ןמז לֹּכ .גנייג ערעטסניפ יד ןופ םענייא ןיא רענעמ עגיזָאד
 .ייז יז זַא ;םהיא טימ ןעגנַאגעג עקַאט ייז ןענייז ,גנַאג רעטלַא רעד ןעגיוצעג
 .געפָאה ,ןעּבָארגעג רעטייװ ייז ןעּבָאה ,דרע טכיש ןעטסעפ םוצ ןעמוקעג ןענ
 ןעּפַאחסױרַא ןענַאק ךיז ייז ןעלעװ ,ןהייג רעטייוו ןעלעװ ייז תעשּב זַא ,גיד
 ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעװעטַאר ךיז ןוא טרָא ןרעכיז ַא ןיא

 ךיז יז ןעּבָאה ,ןוט טבורּפעג תמא ןַא טימ סָאד ןעּבָאה ייז תעשּב רעּבָא
 . טשיגרָאג וצ ןעלעװ ןעגנוהימעב ערעייז עלַא זַא ,ןעגייצרעּביא דלַאּב טזומעג
 ,טירש עכילטע זיולּב רעטייװ ןעמוקעג ןענייז רעטײּברַא יד םורָאװ ,ןעגניירּב
 יז טָאה ןעמ םגה ,ןהייגוצסיוא ןעּבױהעגנָא ןעלטימסנעּבעל יד ןעּבָאה ןיוש ןוא
 | ,גידווערָאּפש טכיורּבעג

 רע סָאװ םעדכרוד ,רעמיור יד ןערַאנוצּבָא ידכּכ ,ןועמש טָאה טלָאמעד
 ןעפרָאװעגּפױרַא טָאה ,קָאר ןעסייוו ַא ןָאטעגנָא ,קערש ייז ייּב ןעקעװרעד טעװ
 דרע רעד ןופ סױרַא זיא ןוא דגּב-רעּביױא םענעלָאװ-רוּפרוּפ ַא ךָאנ רעּבירעד
 'טשרעוצ .שדקמה.תיּב רעד ןענַאטשעג לָאמַא זיא סע ואו ,טרָא ןעגיּבלעז ן'פיוא
 ןעקָארשעגרעּביא עקַאט ךיז ,ןהעזרעד סָאד ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה
 רעטנעהענ ןעגנַאגעגוצ יז ןענייז רעּבָא ךָאנרעד .ןהייטש ןעּבילּבעג ןענייז ןוא
 .עג טינ ףױרעד ייז טָאה ןועמש ?ָאד זיא רעװ :ןָאטעג גערפ ַא ןעּבָאה ןוא
 ןענייז דניװשעג .רידנַאמָאק רעייז ןעפור יז ןעסייהעג טָאה רע רָאנ ,טרעפטנע
 ןעמוקעג ףּכיּת ךיוא זיא רעכלעװ ,ץסופור סויטנערעט וצ ןעּפָאלעגקעװַא יז
 רע תעשּב .לייח ם'נופ רידנַאמָאק סלַא ןעּבילּבעג סָאד ןיא רע ;ןהיײג וצ
 םהיא ןעסײהעג רע טָאה ,השעמ עצנַאג יד ןע'נועמש ןופ ןעגנַאגרעד זיא
 טָאה רֶע ױזַא יװ ,רסיק םעד ןעװעג עידומ טָאה ןוא ןעטיה ןוא ןעדניּב
 ,טּפַאחעג םהיא

 .םד ענייז ןופ דנַאה רעד ןיא ןע'נועמש ןעּבעגעגקעװַא טָאג טָאה ױזַא
 רעגריּבטימ עניײז טריזינַאריט טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ףָארטש סלַא ,םיאנוש
 רע זיא ןעגנואווצעּב ןוא .ייז ןעגעק טעװעדליװעג ךילקערש ױוזַא טָאה ןוא
 טלעטשעג ךיז רע טָאה ןעליו ןעטוג ץטימ רָאנ ,דלַאװעג רעּביא טינ ןערָאװעג
 .רעד סָאװ ,עגיּבלעו סָאד ןוט טזומעג רע טָאה ןכּב ןוא ,גנופָארטשעּב רעד וצ
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 רעד ףיוא ןעשנעמ לעיפ ױזַא ןעגרה טלָאװעג גיד'תוירזכַא רע טָאה רַאפ
 ײזַא טקנופ םורָאװ .רעמיור יד רַאפ ןעטלַאה ייז זַא ,גנוגידלושעּב רעשלַאֿפ !

 .עג ןייז ךיוא זיא ױזַא ,ןרָאצ סטָאג רַאפ ןעפולטנַא טינ ןָאק תועשר יד יו
 ינעטש יז טפערט טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא רָאנ ,טּפַארק ןהָא טינ טייקגיטכער
 םיעשר יד טּפָארטשעּב ,רהיא ןעגעק טגידניזעג ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד גיד
 ךיז טָאה יײז לײװ ,רעקרַאטש ךָאנ יז ןעלהיפ ײז סָאװ ,ףָארטש ַאזַא טימ
 זיא יז זַא דלַאּביװ ,ןערָאװעג רוטּפ רהיא ןופ ןיוש ןענייז יז זַא ,טכודעגסיוא
 תעשּב ,ןועמש ןעגנַאגרעד ךיוא זיא סָאד .הריבע רעד ךָאנ דלַאּב ןעמוקעג טינ
 ,רעמיור יד ןופ המקנ רעד וצ ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּביא זיא רע

 ענעי ןיא זַא ,טקריװעג סנעגירעּביא טָאה דרע רעד ןופ ןעכירקסױרַא ןייז
 .רערעטנוא יד ןיא זײװנעסַאמ םידרומ ערעדנַא ךָאנ ןענופעג ןעמ טָאה געט |

 טָאה ,םי םייּב הירסיק ןײק טרהעקעגמוא ךיז טָאה סוטיט זַא .גנייג עשיד
 ןעטייק ןיא ןעטדימשעגַא ,ןַאריט םעד ןערהיפ וצ טכַארּבעג םהיא רַאפ ןעמ
 טַאהעג טָאה רע סַאװ ,ףמואירט ץ'רַאפ ןעטיה םהיא ןעסייהעג רע טָאה ףיורעד
 | .םיור ןיא ןרעייפ וצ העדּב

 ,לעטיּפאק רעטירד

 יד -- ,רעטָאּפ ןייז ןוא רעדורּב ןייז דובּכל תואגח ךָאנ ןיא טנעדרָא סוטיט

 ,היכויטנא ןיא ןעדיא יד ןופ עגַאל עטכעלש

 הע טָאה ,ןהיוסיק ןיא| טרָאד ןעטלַאהעגפױא ךיז טָאה רע תעשּב 41
 ןופ טזָאלעג טָאה ןֹוא גָאטסטרוּבעג סרעדורּב ןייז דנעצנעלג רהייז טרעייפעג
 =עּב טָאה 2500 ןופ רהעמ .ןעדיא ענעגנַאפעג ךסַא ןעטיוט ןגעװ דובּכ ןייז
 ןעגעלשעג ןיא לייט םוצ ןעמוקעגמוא ןעניז סָאװ ,יד ןופ להָאצ יד ןעּפָארט
 ןעגעלשעג ןיא לײט םֹוצ ,סנעפיוהרעטייש ףיוא לײט םוצ ,תֹויח עדליװ טימ
 ערעדנַא יילרעלעיפ יד ןוא עגיזָאד יד ףיוא גידנעקוק טיג רעּבָא ,דנַאנַא טימ
 יד ךיז טָאה ,ןהיטשסיוא טזומעג ןעּבָאה ןעדיא יד סָאװ ,ןעטיוט םינימ
 טינ ךָאנ ןיא םידרומ יד ןופ ףָארטש יד זַא ,טכודעגסיוא ץלַא ךָאנ רעמיור
 ייד יי : ,גונעג ּברַאה

 ןיא עינָאלָאק עשימיור ַא ,סוטירעּב ןייק קעװַא רסיק רעד זיא םעדכָאנ

 ןרעיפ וצ ידכּב ןוא ,טײצ ערעגניײל ַא טמַאזעג ךיז טָאה רע ואו ,ןעיקינעפ
 עגיטרַאסיורג ןערהיפפיוא טזָאלעג רע טָאה ,גָאטסטרוּבעג סרעטָאּפ ןייז טרָאד
 ָאד ךיוא .סוסקול ןעטסערג םעד ןעזיװעגסױרַא ללכּב טָאה ןוא ןעלעיּפש
 ןעּבעל רעייז ןעזָאל טזומעג ענעגנַאפעג ךס ַא ,רעהירפ יװ יוזא טקנוּפ ,ןעּבָאה

 זיּב סָאװ ,היכויטנַא ןופ ןעדיא יד ךיױא זיא טיײצ רענעי ןיא 2
 =עג ,(ג המהלמ רעד ןופ תורצ יד ןופ ןעבילבעג טניושרעפ יז ןענייז רעהַא

 5 5 18 .ּפאק ,|} ךוּב (ז (1
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 ,הנּכס רעסיורג ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ןעּבעל רעייז ןוא ,דשח רעּברַאה ַא ןטלַאפ |
 תמחמ לייט םוצ ,גנוגערפיוא עסיורג ַא טּפַאחעגנָא טָאה רעגריב עגיטרָאד יד
 רעד ןיא ןעדיא ןעגעק ןערָאװעג טלעטשעגסיורא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב יד
 עטצעל יד .ןעשינעהעשעג ערעטלע ןעגעװ ןופ רעּבָא לייט םוצ ,טייצ רעטסיינ
 ןעגנולהייצרע יד ןהייטשרעפ וצ ןעּבעג וצ ידכּב ,ןרעדליש ץרוק ץנַאג ךיא זומ
 | .ןעשינעהעשעג עגידרעטעּפש יד ןופ

 רעד רעּביא טײרּפשעצ ,טסואװעּב יװ ,טּבעל קלָאפ עשידיא סָאד 3
 טסניימ םוצ .רעדנעל ענעדיישרעפ יד ןופ רענױאװנייֵא יד ןעשיווצ דרע רעצנַאג
 .ָארּפ רעד ןיא גנורעקלעפעּב רעגירעּביא רעד טימ טשימרעפ סע ןיא רעּבָא
 רקיע רעד ָאד ןוא ,דנַאלטַאטש ןייז וצ עטסטנעהָאנ יד זיא סָאװ ,ןעיריס ץניוו
 ןעּבָאה ךיא .טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ סיירג רעד ןעגעוו ןופ תיכיטנַא ןיא
 'עֹּב וצ טרָאד יײרפ ךיז טכער סָאד ײז ןעּבעגעג ץסוכויטנא ךָאנ םיכלמ ידי
 .עצ טַאהעג טָאה ,סענַאפיּפע ןעמָאנוצ ן'טימ ,סוכויטנַא רעגיזָאד רעד .ןעצעז
 סָאװ ,םיכלמ יד רעּבָא .שדקמה-תיּב םעד טּבױרעגסױא ןוא םילשורי טרעטשי
 ןופ ןעדיא יד רעּפוק ןופ תונּתמ עגילייה ןעּבעגעג עלַא ןעּבָאה ,םהיא ךָאג
 .ײז ןעּבעגעג ןוא עגָאגַאניס רעייז ןיא טלעטשעגקעװַא סָאד ןעּבָאה ,היכויטנַא
 םיכלמ עגידרעטעּפש יד ךיוא .ןעכירג יד יװ ,טכעו עכילרעגריּב עגיּבלעזיד
 םעד תמחמ יװ תויה ןוא ,ןפוא םענעגייא ץפיוא ייז טימ ןעגנַאגעּב ךיז ןענייז
 .עשרעפ ײז ןענָאה רעּבירעד ,טרהעמרעפ דנעטיידעּב להָאצ רעייז ךיז טָאה
 ןעּבָאה ןוא תונּתמ עגיטרַאסיױורג ןוא עשירעלטסניק ךרוד םוטגילייה רעייז טרענ
 יז יז ןעּבָאה םעדכרוד ןוא ,ןעּביױלג רעייז וצ ןעכירג ךס ַא ןעגיוצעגרעּבירַא
 .הלהק רענעגייא רעייז ןופ רעדילגטימ רַאפ טכַאמעג סָאמ דעסיװעג ַא ןיא

 .סַא ןוא ,גירק רעד ןערָאװעג טרעלקרעד זיא סע ןעו ,טייצ רעד ןיא
 יד טרעקַאלפעגפיוא טָאה םוטעמוא ןוא ,ןעיריס ןיא ןעמוקעגנָא זיא סוניספ
 ןעמָאנ ןטימ ,עדנימעג רעשידוי רעד ןופ דילגטימ ַא יא ,ןעדיא וצ האנש
 ןיא ןעדיא יד ןופ (| רעהײטשרָאפ ַא ,רעטַאפ ןייז ּבעילוצ סָאװ ,סוכויטנַא
 רַאפ רעטַאעט ןיא ןעטָארטעגסױרַא -- ,ןהעזעגנָא רהייז ןעוועג רע זיא ,היכויטנַא
 .עגנָא טָאה ןוא ,ןעּבילקעגפיונוצ טרָאד טַאהעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב יד
 ט'שרמולּכ ךיז ןעגָארט יז זַא ןעדיא עגירעּביא יד ןוא רעטָאפ ןייז טגָאלק
 ,טדָאטש עצנַאג יד טכַאנ רעטמיטשעּב ַא ןיא ןעדניצוצרעטנוא ןַאלּפ ַא טימ םורַא

 .טנַא ןופ רענױאװנייַא יד ןופ דנעה יד ןיא ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה ךיילגוצ
 ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ טשירמולּכ ןעלָאז ייז סָאװ ,ןעדיא עדמערפ עכילטע היכוי

 .ניײַא טנָאקעג טיג ןעּבָאה היכויטנַא ןופ רענױאװנייַא יד .גנורעוושרעפ רעד
 .עג רעטַאעט ןיא אפוג טרָאד ףֹּכיּת ןעּבָאה ןוא רעבירעד סעּכ רעייז ןעטלַאה

 ןענייז יז ןעכלעװ ףיוא ,ענעּבעגעגסױרַא יד רַאפ ןעפיוהרעטייש ַא ןעכַאמ טזָאל

 .ןערָאװעג טנערּברעפ לָאמַא טימ עלַא עקַאט

 רעײו טַאהעג ןעּבָאה ערעדנא ןוא היכויטנא ,הירדנסּכלא ןופ סעדניימעג עשידיא יד (

 ןעבילברעפ זיא סָאװ ןוא ןעכעגעג טַאהעג ײז ןעּבָאה םיכלמ עשיכירג יד סָאװ ,גנוטלַאוװרעּפטסבלעז:

 .ןעטנָאכרַא ןעסייה סעדניימעג יד ןופ רעהיײטשרָאפ ,הלשממ רעשימיור רעד רעטנוא ךיוא
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 עשידיא ערעייז ףיוא ןעלַאפוצנָא טיירגעג ךיז ןעכירג יד ןעּבָאה ךָאנרעד |
 ײז ןופ ןעלעװ ייז רעכיג סָאװ זַא ,טנעכערעג ןעּבָאה ייז םורָאװ ;רעגריּבטימ

 ,טדָאטשרעטָאפ רעיז ןעװעטַאר יז ןעלעװ רערעכז ץלַא ןעמענ המקנ |
 ידכּב ןוא ,גנורעטיּברע רעייז ןעזָאלבעגרעדנַאנופ רעטייװ ךָאנ טָאה סוכויטנַא |
 "ד טנייפ טָאה ןוא ןעטיּבעגמוא ןעצנַאגניא ךיז טָאה רע זַא ,ןעזײװעּב וצ |

 תונּברק טכַארּבעג טָאה ןײלַא רע סָאװ יד אל זיא ,םיגהנמ עזעיגילער עשידיא
 ףױא לָאז ןעמ זַא ,טגײלעגרָאפ ךױא טָאה רע רָאנ ,גהנמ ןעשיכירג ץץטיול
 טעװ ,ןעגָאזּבָא ןופרעד ךיז טעװ סע רֶעװ ;ןוט וצ סָאד ןעגניווצ עגירעּביא יו
 היכיטנַא ןופ רענױאװנײַא יד .רערעוושרעפ ַא זיא רע זַא ,היַאר ַא ןייז סָאד
 טזָאלעג ךיז ןעבָאה ןעדיא גיצניװ רָאנ רעּבָא ,בורּפ ַא טכַאמעג עקַאט ןעּבָאה
 סוכיטנַא טָאה ףיורעד .ןעטיוט טזָאלעג ןעמ טָאה עגינעּפשרעדיװ יד .ןעגיוּב

 טָאה ףליה רעיײז טימ סָאװ ,ןעטַאדלָאס רעטלַאװרעפ ןעשימיור ןופ ןעמוקעּב ן
 ןעטלַאה וצ טינ טגָאזרעּפ יז טָאה רע .רעגריּבטימ ענייז טקירדעּב קרַאטש רע
 -וצכרוד ןענַאטשרעּפ טָאה רע ןוא ,םהיא ןיא ןעטײּבױַא עלַא ןוט וצ ,תּבש
 טייצ רעגנַאל ַא ףיוא זַא ,טּפַארק ַאזַא טימ ןלעגערסָאמ עגניירטש ענייז ןערהיפ
 ך'טיול רָאנ ,הָיכויטנַא ןיא זיולּב טינ תּבש ןעטלַאה וצ טרעהעגפיוא .ןעמ טָאה
 | ,רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ רעטסומ

 עקיזָאד יד ןהייטשסיוא טזומעג ןעּבָאה ןעדיא יד יװ ,םעדכָאנ דלַאּב 4
 וצ רעסעּב םהיא ידכּב ,סָאװ ,קילגמוא ןַא ךָאנ ןעפָארטעג ייז טימ טָאה ,הרצ
 :ָארטעג ךיז טָאה סע .גנולהיצרע עגידרעהירפ יד ןעפלעה טעװ ןהייטשרעפ
 =טָאר רעד ,ץַאלּפקרַאמ רעגיטנַאקרעיפ רעד טנערּבעגּבָא ןעּבָאה סע זַא ,ןעפ
 רעטסערג רעד טימ רָאנ .ץַאלַאּפ רעכילגיניק רעד ןוא ןיכרַא רעד ,זיוה
 / ?מורַא טינ לָאז רעייפ רעד זַא ,ןעטיהרעפ טנָאקעג ןעמ טָאה גנוגניײרטשנָא
 זַא ןעדיא יד טגָאלקעגנָא ףרעד טָאה סוכויטנַא .טדָאטש עצנַאג יד ןּפַאח
 =נַא ןוכ רעניואװנייא יד ּבױא וליּפַא ןוא ,ןעדנוצעגרעטנוא סָאד ןעּבָאה יז
 :ָאד יד ךָאד טָאה ,טַאהעג טנייפ טינ יײז רעהירפ ןופ ןיוש ןעטלָאװ היכויט
 .קילגמוא ןרעּביא גנוגערפיוא רעטשרע רעד ןיא ןעקריװ טזומעג הריסמ עגיז
 :רעתירפ רעד ףױא ןעװעג ךמוס ךָאנ ךיז טָאה סוכויטנַא סָאװ ,םעדכרוד רָאנ
 ןעּבױלג רהעמ ךָאנ לָאז ןעמ זַא ,ט'לעוּפעג רע טָאה ,שינעהעשעג רעגיד
 .עגושמ יװ ,ךיז ןעּבָאה תהיכויטנַא ןופ רעניואוונייא יד זַא ױזַא ,תוריסמ ענייז
  טימ ןהעֹועג טַאהעג ןעטלָאװ יז יו יװַא ,ןעדיא יד ףױא ןָאטעג ףרָאװ ַא
 .רעייפ םעד טגיילעגרעטנוא ןעּבָאה ייז יװ ,ןעגיוא ענעגייא ערעייז

 'וצ ַאגעלָאק סויענק טַאגעל םעד ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה הימ רעד טימ רָאג
 לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרעּפ טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,גנוגערפיוא רעייז ןעגיהורעּב
 סָאװ ,סוטעּפ סוינעזעק םורָאװ ,םיור ןיא ןעדלעמ טשרעוצ ענעהעשעג סָאד
 ןעיריס רעּביא רעטלַאװרעפ ַא רַאפ טמיטשעּב טַאהעג םיא טָאה סוניסּפסַא
 ףעמוקעג ןעװעג טינ ךָאנ ויא ,ןיהַא טקישעג טַאהעג ןיוש םהיא טָאה ןוא
 םעד ןעמוקעּבסױרַא גנושרָאפסױא רעיונעג ַא ךרוד ַאגעלָאק טָאה סנעגירעביא
 רענייק זיא ,טגידלושעּב טַאהעג יז טָאה סוכיטנַא סָאװ ,ןעדיא יז ןופ :תמא
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 זיא הפרש עצנַאג יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא דיז טָאה'ס רָאנ ,ייברעד ןעװעג טינ
 ףױא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עשירעכערּברעפ עכילטע ןופ טײּברַא יד
 ךרוד ןערעטשעצ ןעלעװ יײז ּבױא זַא ,טגימעג ןעּבָאה ןוא תובוח עסיורג ךיז
 טינ ײז יײּב ןעמ טעװ ,ןעטנעמוקָאד עשיטדָאטש יד ןוא זױהטָאר םעד רעייפ
 ןעגיוצעג ךיז טָאה גנוכוזרעטנוא יד ןמז לּכ .תֹובוח יד ןענָאמּפוא רהעמ ןענָאק
 .טפנוקוצ רעד וצ עגונּב קערש ןייא ןיא טּבעװשעג ןעדיא יד ןעּבָאה

 ,לעטיּפאק רעטרעפ
 ,ןעטאמראס ןוא ןענַאמרעג יד -- .םיור ןיא ןײרא טהיצ סוניטפכא

 ןעמ ץראטש יװ ,טעדלעמעג סוטיט ױסיק םעד טָאה ןעמ תעשּב 4
 יֵעֹּב יװ ןוא ,ןעילַאטיא ןופ טדעטש עלַא ןיא רעטָאפ ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה
 טָאה -- ,ןעמונעגוצ ךילצרַאה ןוא דנעצנעלג םהיא ןעמ טָאה םיור ןיא סרעדנוז
 .תוגַאד ענייז ןעּבירטעצ טָאה סע לײװ ,טהיירפעג קרַאטש םהיא סָאד

 רעצרעה עלַא ןיוש ןענייז ,טייװ ןעװעג ךָאנ זיא סוניסּפסַא תעשּב םורָאװ
 .ןעװעג טרָאד ןיוש טלָאװ רע יװ ױזַא ,םהיא וצ טגיינעג ןעװעג ןעילַאטיא ןיא
 טָאה -- םהיא ךָאנ גנַאלרעפ רעד ןעװעג זיא סיורג יױזַא -- גנוטרַאװרע יד זיױלּב
 ןוא ןעמוקעגנָא ןיש ןעװעג טלָאװ רע יװ ,קורדניַא םעד טכַאמעג ןיוש
 .גנַאװצ ןופ יירפ ןיטולחל ןעװעג גנוגיינוצ ענײמעגלַא יד זיא ייּברעד

 ךעמיקעגסױרַא ןענייז סָאװ ,תורצ יד טקניידעג טָאה סָאװ ,טַאנעס רעד
 ףיז טָאה ןיורט ץפיוא םילשומ יד ןעטיּבעג ךיז ןעּבָאה סע סָאװ ,ןופרעד
 ךרוד טנעכייצעגטיוא זיא סָאװ ,רָאטַארעּפמיא ןַא טָאה רע סָאװ ,קילג טשניוװעג
 ןעגעװ סָאװ ןוא םישעמ עשירעגירק ןופ ץנַאלג ךרוד ןוא רעטלע ןע'דובּכּב
 רָאנ טכַאמ ןייז ןעצונסױא טעװ רע זַא ,טגײצרעּביא ןייז ןעמ ןָאק םהיא
 .עג זיא סָאװ ,רעּבָא קלָאפ סָאד .ןענַאטױעטנוא ,ענייז ןופ הבוט רעד ּבעילוצ
 טרַאװעג טָאה ,תומוהמ עטסגיניװעניא יד ךרוד טרעטַאמעגנייַא טעמּכ ןעוו
 סע טָאה םהיא ןופ םורָאװ ;גנַאלרעּפ ןרעסערג ַא ךָאנ טימ ןעמוקנָא ןייז ףיוא
 עגידרעהירפ יד ןופ ןעירפעּב סיװעג סע טעװ רע סָאװ יד אל זַא ,טרַאװעג
 .לואו ַא ןוא םינינע יד ןיא גנונעדױַא ןעלעטשנייַא ךױא טעװ רע רָאנ ,תורצ
 .רעפ ןרעדנװעּב טיפ םהיא ףױא טקוקעג טָאה לייח רעד טצעלוצ .דנַאטש
 יד ןופ גנוטיידעּב יד טסואװעג ןעטסעּב םוצ ךָאד טָאה רע םורָאװ ,ןעיורט
 .ַאדלָאס יד ןעּבָאה םעד ץוח .טגידנעעג ךילקילג יױזַא טָאה רע סָאװ ,תומחלמ
 יד ןופ תונדחּפ יד ןוא טייקגיהעפמוא יד טסואוועג גונעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעט
 .ירפ ךס ַא ןעקעמוצסיוא קשח סיורג ןעזיװעגסױרַא ,ןערָאטַארעּפמיא ערעדנַא
 ןײלַא רע סָאװ ,םהיא ףיוא טרַאװעג יז ןעּבָטה רַאפרעד ןוא ,תונויזּב עגידרעה
 ,דובּכ ןוא טכַאמ רעיײז ןעטכירפיוא רעדיוװ ןָאק

 ּוצ ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה גנורעקלעפעב רעד ןופ ןעסַאלק עלַא יװ תויה

 -- 21/ --ה



 תומחלמ עשידיא יד

 רענעמ עטסנעהעזעגנָא יד ןעּבָאה רעּבירעד- ,טייקנעּבעגרעּביא עטסערג יד םהיֵא:
 ,םױר ןיא םהיא ףיא ןעטרַאװ וצ ךיז ייּב ץלעופ טנָאקעג טינ טדָאטש ןופ
 יד ךיוא רָאנ .טדָאטש ץצוח טײװ ןעגעקטנַא סױרַא םהיא ןענייז ייז ראנג

 שינעגעגעּב יד סָאװ ,סָאד ןעגָארטרעּבירַא טנָאקעג טינ ןעּבָאה רעגריּב ערעדנַא
 תויה ןוא ,ןעסַאמ עסיורג ןיא סױרַא יײז ןענייז רעּבירעד .טגײלעגּבָא טרעוו
 טָאה רעּבירעד ,ןעטרַאװ וצ רעדייא ,רעגנירג ןעװעג ייז רַאפ זיא ןהייג וצ יװ
 סע זַא ,להיפעג רעמענעגנַא רעד ץדָאטש ןיא טשרעהעג לָאמ עטשרע סָאד
 ןענייז סָאװ ,יד ןופ להָאצ יד םורָאװ -- ןעשנעמ רעגיצניוו ןערָאװעג ןענייז
 ןופ להָאצ רעד רַאפ רעסערג דנעטיידעּב ןעװעג זיא ,ןעגעקטנַא סױרַא םהיא
 .ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,יד

 ןוא ,ךיז טרעטנעהענרעד רע זַא ,טגָאזעגנָא טָאה ןעמ תעשּב ,טצעלוצ
 ,טיקגילעזטייל יד טמהירעג ןעּבָאה ,סיוארָאפ קעװַא ןעװעג ןענייז סָאװ יד זַא
 .עּב עגירעּביא עצנַאג יד טָאה טלָאמעד ,ןעכילטיא טסירגעּב רע רעכלעװ טימ
 .ײּברַאפ זיא רע ואװ ןוא ,געװ ן'פיוא ןענעגעגעּב .םהיא טלָאװעג גנורעקלעפ
 ןופ קורדסױא רעדלימ רעד ןוא רהיפפיוא רעכילדניירפ ןייז טָאה ,ןעגנַאגעג
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעפורסיוא ענעדיישרעפ וצ עסַאמ יד טרעטסיײגעּב םינּפ ןייז
 יואר זיא סָאװ ,רעגיצנייא סלַא ןוא רעטער ,רעוטליואו סלַא טנעכייצעּב םהיא
 טָאה ןעצריוװעגרעכיור ןוא ץנערק לעיפ יד רעּביא .םיור רעּביא ןעשרעה וצ
 | ,לעּפמעט ַא יװ טעמּכ ןהעזעגסיוא טדָאטש עצנַאג יד

 ם'נופ עסַאמ רעד ךרוד ןהייגכרוד טנָאקעג סוניסּפסא טָאה הימ טימ רָאנ
 ףֹּכיּת טָאה רע ואװ ,ץַאלַאּפ םוצ זיּב ,טלעגנירעגמורַא םהיא טָאה סָאװ ,קלָאפ
 .ןעמוקנָא ןעכילקילג ןייז רַאפ קנַאד םוצ תונּברק טכַארּבעג רעטעגזיוה יד
 תוחּפשמ ,םיטבש ןיא :סעקנַאילוה רַאפ ןעמונעג ליײװרעד ךיז טָאה קלָאפ סָאד
 וצ טצעזעגקעװַא ךיז םיור ןופ רעניאװנייַא יד ןעּבָאה ןעזיירק עשינכש ןוא
 ,טײהטָאג יד ןעטעּבעג ןעּבָאה ןוא סרעּפָא-קנַארט ןעסָאגעג ןעּבָאה ,תודועס יד
 .יור רעד רעּביא ןערהַאי עגנַאל ןעריגער ןעזָאל ךָאנ אפוג ץ'סוניסּפסַא לָאז יז
 עגידרעטעפש יד רַאפ ןוא ןהיז ענייז רַאפ ןעטיהעּב ןוא עירעּפמיא רעשימ
 ,שינעגעגעּב רעכילהיירפ רענעי טניז .ןיורט םעד ןעטירטשעּבמוא ענייז תודוד
 .עּב טדָאטש ןופ דנַאטשלואװ רעד זיא ,ן'סוניסּפסַא טיירגעגוצ טָאה םיור סָאװ
 0 : .ןעסקַאװעג ךילרעּפנייש

 ןעװעג ךָאנ זיא סוניסּפסא תעשּב ,קירוצ טייצ .רעגירעהעג ַא טימ ,2
 ןופ גנורעגעלעב רעד טימ ןעמונרעפ ןעװעג זיא סוטיט ןוא הירדנסּכלַא ןיא
 טימ סָאװ ,ןענַאמרעג יד ןופ לייט רעסױרג ַא ןענַאטשעגפיוא ןענייז ,םילשורי
 ןעּבָאה דיהרעטגינייארעפ : רעילַאג עשינכש יד תחא די טכַאמעג ןעּבָאה ייז
 ..ךָאי ןעשימיור םעד ךיז ןופ ןעפרַאוװצּבָארַא גנונעפָאה עסיורג ַא טַאהעג יז
 .רעטנוא עשירעגירק וצ ןוא דנַאטשפיוא םוצ ןעגיואוועּב טָאה ןענַאמרעג יד
 טינ ײז ןענָאק םהיא טיול סָאװ ,רעטקַארַאכ-סקלָאפ רעייז טשרעוצ ןעגנומעג
 ףױא טכיזסיוא רעטסנעלק רעד ייּב ןוא ,תוצע עגידנַאטשרעפ ןייק ןייז ספוּת
 סגעטייװצ ; תונּכס ןיא ןעגיוא עטכַאמרעפ טימ ןיירַא ךיז ייז ןעזָאל ,גלָאפרע
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 קלָאפ ערעיײז זַא ,ןעסיײװ יײז לײװ ,רענישנעּב רעייזוצ האנש רעייז רעטייוז

 רָאנ .רעמױר יד ןופ ץוח ,ןעגנואוצעּב ןערָאװעג טינ םענייק ןופ ךָאנ זיא

 ײז יװ תויח .עגַאלטלעװ ענײמעגלַא יד טומ טכַאמעג יז טָאה טסניימ םוצ

 .עגּבָא גינייװעניא ןופ ןיא טּפַאשרעה.טלעװו עשימיור יד זַא ,ןהעזעג ןעּבָאה

 ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ,ןערָאטַארעטמיא יד ןופ טייּב ןעטפָא םעד רעּביא טכַאװש

 ןעניפעג עיױעּפמיא רעגידלַאװג רעד ןופ ןעלייט עלַא יװ ,ןופרעד טסואוורעד

 - ןענַאק ןעלעו יז זַא ,טנעכַערעג ייז ןעּבָאה -- ,גנונעדרָאנוא ןוא תומוהמ ןיא ךיז

 ןוא טייהנעגעלרעפ עגיזָאד יד ןעגעװ המוט רעייז בעילוצ ןעצונסיוא טקישעג

 ןעגנונעּפָאה עכלעזַא טימ טליפעגנָא ןוא טציירעגפיוא .רעמיור יד ןופ תורצ

 סָאװ ,סוילעטיו ןוא סוקיסַאלק רערהיפנַא ערעיײז ךרוד ןערָאװעג ייז ןענייז

 ןַאלּפ ן'טימ ךיז ןעגָארטעגמורַא טַאהעג גנַאל ןיוש ךילרעּפניישעּב ןעּבָאה

 ןעשינעהעשעג יד ךרוד טרעטנומעגפױא ,טציא טשרע רָאנ ,הדירמ ַא ןעגעוו

 ןעּבָאה ןוא ןעקנַאדעג ערעיײז ןעפָא טגָאזעגסױרַא יז ןעּבָאה ,טייצ רעד ןופ
 סָאװ ,רעקלעפ יד ןופ ףליה רעד טימ ןוט סיּפע ןעבורּפ וצ העדּב טָאהעג
 | ,וצרעד הטונ ןעװעג ייס-יוו.ייס ןענייז

 ןענַאטשעגוצ םיטבש עשינַאמרעג יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןענייז ןיוש |
 ןיא ןוט וצ סע ,טגָאזעגוצ ךיוא ןעּבַאה עגירעּביא יד ןוא ,הדירמ רעד וצ
 םענעזעוועג םוצ טקישעג ,ןעּבױא ןופ קנואוו ַא ףיוא יװ ,סוניסּפסַא טָאה -- ןעכיג
 םהיא טָאה רע ואװ ,ףעירּב ַא סילַאערעצ סויליטעּפ ןעינַאמרעג ןופ רעטלַאװרעּפ
 -ירַּב ןייק רעּבירַא לָאז רע ,להעפעּב םעד ןוא לוטנַאק לעטיט םעד ןעּבעגעג
 ןייז ןיא העיסנ רעד ףױא .גנוטלַאװרעּפ יד טרָאד ןעמענרעּביא ןוא ןעינַאט
 דנַאטשּפױא ןעגעװ העידי יד ןעמוקעגנָא ןסילַאערעצ וצ זיא טרָא-סגנומיטשעּב
 ,ןעפילקעגפיונוצ טַאהעג ןיוש ךיז ןעּבָאה ייז יװ תויה ןוא ,ןענַאמרעג יד ןופ
 .בָא טבַאלש רענעּפָא ןַא ןיא ייז טָאה ,יײז ףיוא ןעלַאפעגנָא רע זיא רעּבירעד
 ןעגָאװצּבָא ךיז םעדכרוד ןעגנואוצעג ייז טָאה ןוא סנעדָאש עסיורג ןָאטעג
 רעגידנַאטשרעּפ וצ ןערהעקוצקירוצ ןוא גנומענרעטנוא רעדליװ רעייז ןופ
 . גנוגיילרעּביא

 רעיײז רַאפ ןערָאװעג טּפָארטשעג ןעכיג ןיא יז ןעטלָאװ ,טנעגירעּביא
 טַאהעג ךיז ךיג ױזַא טינ טלָאװ סילַאערעצ בוא וליפַא ,,גנומענרעטנוא
 יד ןעמוקעגנָא ןיא םיור ןיא רָאנ יװ םורָאװ .דנַאל רעייז ןיא ןענופעגנייַא
 גנַאל ךיז ןהָא ,סונַאיצימָאד רסיק רעד טָאה ,דנַאטשּפיוא רעייז ןעגעװ הרושּב
 .עג ךיז ,ןערהָאי ענייז ןיא רערעדנַא ןַא ןָאטעג טלָאװ סע יװ ,ןייז וצ בשיימ
 -ָאמ ןופ טעשריעג טָאה רע סָאװ ,טומ םעד טױל ,טיײּברַא רעד רַאּפ ןעמונ
 ןייז טגײטשעגרעּבירַא טײװ טָאה סָאװ ,טייקטינעג-סגירק רעד טול ןוא ,רעט
 רעד זױלב .ןערַאּברַאּב יד ןעגעק ןהייג טזָאלעג ףּכיִּת ךיז טָאה ןוא ,רעטלע
 םעד ןעמונעגּבָא ןעצנַאגניא ייז ייּב טָאה ,ןעטָארטעגסױרַא זיא רע זַא ,גנַאלק
 ןעּבָאה ןוא ארומ סא םהיא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז יז ןעּבָאה ױזַא ןוא ,טומ
 ןעגױּב ךיז טגעמעג ןעּבָאה יז סָאװ ,סָאד סניװעג ַא רַאפ טכַארטעּב ןיוש
 ,רהעװנָא ןרעדנוזעּב ןייק ןעטילעג גידנעּבָאה טינ ,ךָאי ןעגידרעהירפ ן'רעטנוא

-- 219 -- 



 תומחלמ עשידיא יד

 .ןעילַאג ןיא ןעלטימ עכלעזַא ןעמונעגנָא טָאה סונַאיצימָאד יו םעדכָאנ
 זיא ,דנַאטשּפיוא ןַא רעדיװ ןעכערּבסיוא גנירג ױזַא ןענַאק טינ לָאז טרָאד זַא
 טימ טנעכייצעגסיוא ןוא םהור טימ טקעדעּב ,םיור ןייק קעװַא קירוצ רע
 ןעגנוי ַאזַא ךצמ ןעטכיר טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,םישעמ עסיורג
 ,רעטַאפ ַאזַא ןופ ןהוז םעד ןופ ךָאד רעּבָא ,ןעשנעמ

 ןופ דנַאטשפיוא ןעטנַאמרעד ןעּבױא ןעגעװ העידי רעד טימ ךיילגוצ 3
 רעשיטיקס ַא ןעגעװ הרושּב יד םיר ןיא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא ןענַאמרעג יד
 דייהרעטקרעמעּבמוא זיא ןעטַאמרַאס יד ןופ טבש.ןעטיקס רעסיורג רעד .הדירמ
 ףעױעמ ןיא ןעגנורדעגנײרַא זיא ןוא רעטסיא ךייט םעד רעּביא רעּבירַא
 .רעמיור יד ףיא ןַאטעג ףרָאװ ַא טעּפמיא סיורג טימ ךיז ייז ןעּבָאה ךָאנרעד
 ןעמוקעג זיא רע לײװ ,ראפרעד רעכילקערש ןעװעג ךָאנ זיא לַאפנָא רעד
 יד ןופ לײט ןעסיורגַא טע'גרה'עגסיוא ןעּבָאה ייז ,דייהרעטכירעגמוא רָאג
 דנַאטשרעדיװ ןעקרַאטש ַא ךָאנ טיוטעג ,ןָאינרַאג ןעגִיטרָאד ןופ ןעטַאדלָאס
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןעגיוצעגכרוד ןענייז ןוא .ַאּפירגַא סויעטנָאפ טַאגעל םעד
 .רעפ ןוא גידנעּבױר ,רעמיור יד ןופ תושר ץרעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 | . גידנעטסיוו

 ןוא ןעשינעהעשעג עגיזָאד יד ןעגעװ טסואוורעד ךיז טָאה סוניסּפסַא זַא !
 ,'סולַאג סוירּבור טקישעג רע טָאה ,ןעיזעמ ןופ גנוטסיוורעפ רעד ןעגעוו

 ןעּבעגעגנייַא עקַאט ךיז טָאה םהיא ןוא ,ןעטַאמרַאס יד ןעפָארטשעּב וצ ידכּב
 .ץּביא יד ןוא ,דלעפטכַאלש ץפיוא םידרומ יד ןופ לייט ןעסיורג ַא ןעטיוט וצ
 רעד ךיז טָאה טימרעד .םײהַא ןערָאװעג ןעמָאלטנַא ןעקָארשרעד ןענייז עגיר
 וצ רעד רַאפ טגרָאזעג ךױא טָאה רערהיפסגירק רעד ןוא ,טגידנעעג גירק
 טגרָאזרעפ יז טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,דנעגעג רעד ןופ טייקרעכיז רעגיטפנוק
 ןעּבָאה ןערַאּברַאּב יד זַא ױזַא ,ןענָאזינרַאג ערעקרַאטש ןוא ערעסערג טימ
 ךיג ןיא ױזַא .רעטסיא םעד רעּבירַא טנָאקעג טינ ןיטולחל טייצ רענעי טגיז
 41 ןעיזעמ ןיא גירק רעד ןערָאװעג טגידנעעג

 ,טָאװ ןעטַאטרַאס .ןוא ןענַאמרעג יד טימ תומחלמ יד ןעגעװ השעמ עצנַאנ עגיזָאד יד (4

 טָאא ףסוי .תומחלמ תעשידוי יד ןופ עטכישעג רעד וצ טינ תוכייש םוש ןייק ,ךיז טהייטשרעפ

 ןוא ן'סוניסּפסַא ,םירטיק עשימיוה יד ןע פנחוצרעטנוא ידכּב ,טינ רהעמ טלעטשעגניײא ָאד יז

 ,תומחלמ יד ןיא לָאר סע'סונַאיצימָאד ןעװעג םזנמ ללכּב רע טָאה ,סנעגירעּביא ..ן'סונַאיצימָאד

 רעטסואועב רעד ןעּבירשעגנָא טָאה סע סָאװ ,עיפַארגָאיב ןַײז ןופ ןהעז וצ זיא סע יװ טױקל

 | ,סויגָאטעװט רעלעטשטפירש רעשימיור
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 ,לעטיּפאק רעטפניפ
 ןופ רעניואװנײא יד ּבָא טגָאז סוטיט -- .ךיט.תבש םענעפורעגנָא יוזא ןעגעװ

 ,ףמואירט רעד -- .ןעדיא ןעגעק תונעט ערעײז ןיא היכויטנַא

 .רעד ןעּבױא ןיוש זיא סע יװ ,סוטיט רסיק רעד טָאה טייצ עגנַאלַא 1
 רדסּכ טכוזעּב רע טָאה טרָאד ןופ ,סוטירעּב ןיא ןעטלַאהעגפיוא ךיז ,טנַאמ
 עגיטרַאסיורג ןעּבעגעג ייז ןופ רעכילטיא ןיא טָאה ןוא ןעיריס ןופ טדעטש עלַא
 רעייז ךרוד טזומעג ןעּבָאה ענעגנַאפעג עשידיא עכלעוו ייּב ,ןעגנולעטשרַאפ
 העיסנ רעגיזָאד רעד ףיוא .רעהעזוצ יד ןופ טייקגיריגיינ יד ןעגידירפעּב טוט
 סע'סּפירגַא ןיא ַאקערַא ןעשיװצ טסילפ סָאװ ,ךַײט ַא ךיוא טקוקעּב רע טָאה
 םורָאװ .עבט ןייז טול גידריוקרעמ זיא ןוא ַאענַאפַאר ןעשיווצ ןוא ךיירגינעק

 ;גנמערטש עקרַאטש ץנַאגַא ןוא רעסַאװ ךס ַא רע טָאה ,טסילפ רע ןמז לּכ
 לַאװק ןייז ןופ ןעצנַאגניא סא רע טנעקירט דנַאנַאכָאנ געט סקעז רעּבָא
 רע טסילפ ךָאנרעד ןעקורט ןעגיל טּבײלּב דנורג רעצנַאג ןייז זַא ױזַא ,ןָא
 טינ הקספה ןייק רָאג טלָאװ סע יװ יױזַא ,גיסעמלעגער גָאט ןעטעּביז םעד
 טפור רַאפרעד ,גנונעדרָא עגיזָאד יד טסעפ גידנעטש טלַאה ןוא ,ןעמוקעגרָאפ
 41 ןעדיא יד ןופ גָאט ןעגילייה םעד טול -- ךייט.תּבש רעד םהיא ןעמ

 זַא ,טסואורעד ךיז ןעּבָאה היכיטנַא ןופ רענױאװנייַא יד תעשּב 2
 טנָאקעג טינ החמש ופ יז ןעּבָאה ,טדָאטש רעד וצ ךיז טרעטנהענרעד סוטיט
 ןעגעקטנַא םהיא סױרַא דניוװשעג ןענייז ןוא ,ןרעיומ יד ןיא ךיז ןעטלַאה רהעמ
 ןופ סױרַא ןענייז רענעמ זיולּב טינ ןוא ,סעידַאטס גיסיירד ןופ ךלהמ ַא ףיוא
 'רעד םהיא ןעּבָאה ייז רָאנ יװ .רעדניק ןוא רעּבײװ ךס ַא ךיוא רָאנ ,טדָאטש
 ,געװ ןעטייז עדייּב ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז ייז ןעּבָאה ,סנעטייוורעד ןופ ןהעז
 םהיא ןעּכָאה ןוא דנעה יד ןעגעקטנַא םהיא טקערטשעגסיוא סורעג םוצ ןעּבָאה
 .ןעפורסיוא עכילהיירפ ענעדיישרעפ טימ ןיײרַא טדָאטש ןיא טיילגעּב

 ןעסעגרעפ טינ סנעגירעּביא ייז ןעּבָאה ןעשנואווקילג ערעייז עלַא ֹוצ
 ןעּבײרטסױרַא ןעזָאל לָאז סוטיט זַא ,השקּב עגידנעטש רעיײז ןייז וצ ףיסומ
 ןעװעג םיּכסמ טינ ףױרעד טָאה רסיק רעד רעּנָא .טדָאטש ןופ ןעדיא יד
 סע יװ תֹויה ,ןעגעווטסעדנופ .גידנעגייוש תונעט עלַא טרעהעגסיוא טָאה ןוא
 יד ןעּבָאה רעּבירעד ,ןוט וצ העדּב טָאה רע סָאװ ,טסואוועּב ןעוועג טינ זיא
 ,דחּפ סיורג ןיא טּבעװשעג טייצ עגנַאל ַא ןעדיא

 רָאנ ,היכויטנַא ןיא ןעטלַאהעגפױא טינ גנַאל ךיז טָאה סוטיט םורָאװ
 טרַאװעג םהיא ףיוא ןעּבָאה טרָאד .תרּפ םייּב ַאמגיוז ןייק ףֹּכּת קעװַא זיא רע
 ןעּבעגעגרעּביא םהיא ןעּכָאה סָאװ ,סעועגָאלָאװ גינעק ןעשיטרַאּפ ןופ םיחולש

 ןוא עיצידַארט רעשידיא רעד טיול .(ןויתּבש) ןויטבמס ךײט םעד ןעמ טנײמ סָאד (1

 סקעז :טרהעקרעפ דָארג ךשז יד זיא סוינילּפ רעשרָאפרוטַאנ ןעשימיור ןעטלַא םעד טול ךיוא

 ורע טהור תּבש ןוא ,ךײט רעד טסילפ נעט
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 תנתמ יד טָאה רע .ןעדיא יד רעּביא ןוחצנ ןייז דובּכ? ץנַארק םענעדלָאג א
 -עגמוא ךיז טָאה ןוא םיחולש יד ךעמענפיוא ןייפ טזָאלעג טָאה ,ןעמונעגנָא
 ,היכויטנַא ןייק קירוצ טרהעק

 .,רעגריּב יד ןופ ןוא טַאר.טדָאטש ם'נופ השקּב רעדנעגנירד רעד ףיוא
 קלָאפ סָאד ןעּבילקעגפיונוצ ךיִז טָאה סע ואו ,רעטַאעט ןיא ןעמוק לָאז רע זַא
 ךןענייז יז זַא רעּבָא .ןעּבעגעגכָאנ טסכילדניירפ רע טָאה -- םהיא ףיוא טראוו .ןוא
 .סױרַא לָאז ןעמ ,טגנַאלרעפ ןעּבָאה ןוא םהיא וצ ןענַאטשעגוצ גיקַאנטרַאה
 :רעפטנע ןעגירעהעגַא ןעּבעגעג יז רע טָאה ,טדָאטש ןופ ןעדיא יד ןעּביײרט
 .קעװַא טנַאקעג ייז טלָאװ ןעמ ןיהואװ ,ןעדיא יד ןופ טדָאטשטּפױה יד רעּבָא;
 טעװ סָאװ ,טרָא ןייק רהעמ ָאטינ זיא סע ןוא ,טרעטשעצ ךָאד זיא ,ןעקיש
 ןעּבָאה ,השקּב עגיזָאד יד טגָאזעגּבָא יז טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ."ןעמענוצ יז
 לָאז סוטיט זַא :עטייווצ ַא דלַאּב ןעגָארטעגנײרַא היכויטנַא ןופ רענױאװנייַא יד
 .פױא ןעהיטש סע ואוװ ,ןעלװָאט ענרעּפוק יד גיטליג:טינ רַאפ ןערעלקרעד
 טינ יז רע טָאה ּהשקּב עגיָאד יד ךיוא .ןעדיא יד ןופ טכער יד ןעּבירשעג
 ,היכויטנַא ןיא ןעדיא יד וצ עגונּב גנידצלַא ןעזָאלעג טָאה רע רָאנ ,טגיליוועּב
 .ןעוװעג רעהירפ זיא סע יװ

 'טציא זיא רע תעשּב .ןעטּפיגע ןייק ןערהָאפעגּבָא רע זיא רַאנרעד
 ןּברוח ןעגירעיורט םעד ןעכילגרעפ טָאה ןוא םילשורי יײּברַאפ ןערהָאפעגײּברַאפ
 יד טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא טדָאטש רעד ןופ טכַארּפ רעגילָאמַא רעד טימ
 'תמא רע טָאה ,טייקנייש רעייז ךיוא ןוא ןעגנוטסעפ עטרעטשעצ יד ןופ סיירג
 'יצ ךיז טָאטשנָא ןוא ,טדָאטש רענעגנַאגעגרעטנוא רעד ףיוא טַאהעג תונמחר
 .טלָאװ סע יװ ,גנוטסעפ רעגידלַאװעג ַאזַא ןופ גנורעּבָארע רעד טימ ןעסיורג
 .ךעטלָאטרעפ טרהעקרעפ רע טָאה ,טרָא ןייז ףיוא רערעדנַא ןַא ןָאטעג אמּתסמ
 -שכילקערש יד ןעגױצעגפױרַא ןעּבָאה סָאװ ,הדירמ רעד ןופ רעוטפיוא יד
 סע גיצניװ יװ ,ןעזיװעגסױרַא םעדכרוד טָאה ןוא ,טדָאטש רעד ףיוא ףָארטש
 ךופ גנוגיליטרעפ רעד ייּב טומ ןייז ןעזײוװוצסױרַא הנֹוּכ ןייז ןיא ןעגעלעג זיא
 | | | .עטפָארטשעג יד

 סנעגירעּביא ןעמ טָאה טדָאטש ןופ רעמיטכייר ערעייהעגמוא יד ןופ
 .ןעּבָאה רעמיר יד םגה ןוא ,קלח ןעטוגַא ןענופעג ךָאנ תוברוח יד רעטנוא
 .סױא רהעמ ץלַא ענעגנַאפעג יד ןעּבָאה ;ןעּבָארגעגסױרַא ךס ַא ןיוש טַאהעג
 "סָאװ ,םיצפח ערעייט ערעדנַא ןוא רעּבליז ,דלָאג ךיז טניפעג סע ואוו ,טגָאזעג
 .ףיוא גידנעקוק ,דרע רעד ןיא ןעּבָארגרעפ טַאהעג ייז ןעּבָאה םיּתּב.ילעּב יד
 ,המחלמ רעד תעשּב דנַאטשוצ ןרעכיזמוא םעד

 טָאה רע יװ ױזַא ",ןעטֿפינע ןייק ןערהָאפעג רעטייוו סוטיט זיא ןכּב 3 |
 זיא ןוא רּבדמ םעד ךילגעמ יװ ךיג ױזַא טזיירעגכרוד זיא ,ןעסָאלשעּב טַאהעג
 .רעּבירַא ךיז העדּב טַאהעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,הירדנסּכלַא ןייק ןעמוקעגנָא
 םָאװ ,ןענָאיגעל עדייּב טזָאלעגבָא רע טָאה טשרעוצ .ןעילַאטיא ןייק ןעפישוצ
 - םעד :ןענַאטשעג רעהירפ ןענייז ייז ואו ,רעטרע יד ןיא ,טיילעּב םהיא ןעּבָאה
  ףַע טָאה ךָאנרעד .ןעינָאנַאּפ ןיק ןעטנהעצפופ םעד ,ןעיזעמ ןייק ןעטפניפ
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 ךוא ןע'נועמש רערהיפנַא יד ענעגנַאפעג יד ןעשיווצ ןעביילקוצסיוא ןעלהיופעּב
 רעײז ךרוד טנעכייצעגסױא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רענעמ 700 ךָאנ ןוא ןנחוי
 לײװ ,ןעילַאטיא ןייק ףּכיּת יז ןעקישוצּכָא ןוא ,סקואו ןעסיורג ןוא טייקגייש
 | .גוצףמואירט ןיא ןערתיפ וצ יז טנעכערעג טָאה רע

 םיור ןוא ,ןעשנואװעג יװ ןעגנַאגעג זיא םי ן'רעּביא העיסנ ענעגייא ןייז
 ןוא ,רעטָאפ ןייז יװ יװַא טקנוּפ ,ןיז םינּפ לפקמ םהיא טיײרגעג ךיז טָאה
 ףַאפ ןעװעג סע זיא דובּכ רעסיורג סרעדנוזעּב א .ןהייג ֹוצ ןעגעקטנַא םהיא
 ,טסירגעּב ןוא ןעגעקטנַא סױֹרַא םהיא זיא אפוג רעטַאפ ןייז סָאװ ,ן'סוטיט
 ןהעז וצ דיירפ עשילמיה ַא טעמּכ טּפַאשרעפ סע טָאה גגורעקלעפעּב רעד ןוא
 ,םענייאניא רענעמ עכיוה (1 יירד יד טציא

 ףמואירט םעד ןעטלַאה וצ ןעסָאלשעּב יז ןעכָאה םורַא געט עכילטע ןיא
 טגיליװעּב טַאהעג טָאה טַאנעס רעד םגה ,םענייאניא םישעמ ערעייז דובּכל
 ךעװעג ןיוש ןיא רעהירפ יװ תויה ,ףמואירט ןרעדנוזעב ַא ייז ןופ ןעכילטיא
 ,ןוחצנ םעד דובּכל בוט.םוי רעד ןעמוקרָאפ ףרַאדעב סע ןעװ ,טכַאמעג טנַאקעּכ
 ןיק םױר ןופ גנורעקלעפעּב רעכײרלהָאצ טסרעסיוא רעד ןופ זיא רעּבירעד
 טָאה ןעמ ואװ ,טרָא לעקיטש רעכילטיא .ּבוטש ןיא ןעבילּבעג טינ שנעמ ןייא
 ףיוא רָאנ ןעּבילּבעג זיא סע ןוא ,ןעמונרעפ ןעװעג זיא ,ןהייטש טנַאקעג רָאנ
 ןהיײגיײּברַאפ ןענַאק לָאז גוצ רעד ידכּב ,ץַאלּפ לעיפ יוזַא'

 ,גנונעדרָא רעלופ ןיא לייח רעצנַאג רעד זיא טכַאנ.ייּב יװ םעדכַאנ 4
 טלעטשעגטױא ךיז טָאה ןוא טדָאטש ןופ סױורַא ,שארּב רערהיפ ענייז טימ

 ם'נופ תונכש רעד ןיא רָאנ ,ץַאלַאּפ ןעטשרעּביוא ןופ טינ -- ןרעיוט יד רַאּפ !
 חירפ ןענייז -- טגיטכענעג ןעּבָאה ןערָאטַארעּפמיא יד ואוו טרָאד ,לעּפמעט-סיזיא
 .ןעטריּבלייא ךֹופ ץנערק טימ ,סוטיט ןוא סוגיטּפטַא ןעסָארטעגסױרַא ןעניגעּב

 ןוא רעדילק ענעלָאװרוּפרוּפ עכילנהייוועג יד ןיא טדײלקעגנָא ןוא ןעגייווצ
 רעיז ףױא טרַאװעג ןעּבָאה טרָאד ,ײרעלַאג ס'ַאיװַאטקָא וצ קעװַא ןענייז
 :רעטיר ם'נופ עטס'בושח יד ןוא עטמַאעּב עטסכעה יד ,טצנעס רעד ןעמוק
 ןענייז סע ואו ,ענוּבירט ַא ןעועג טיוּכעגסױא זיא ײרעלַאג רעד רַאּפ ,דנַאטש
 ןענייז ייז רָאנ יװ .ןייּב-דנַאפלעה ןופ ןעלוטש טײרגעגנָא ייז רַאפ ןענַאטשעג
 .ַא ןעביהעגפיוא לייח רעד טָאה ,טרָאד טצעזעגקעװַא ךיז ןעּבָאה ןוא ףױרַא
 ןעטַאדלַאס יד ךיוא .תורובג ערעיײז טּבױלעג טָאה ןוא יירשעג-סנעדיירפ

 לייא ןופ ץוּפ טימ ןוא רעדילק ענעדייז ןיא ,רהעװעג ןהָא ןעװעג ןענייז
 ,ּפעק יד ףיוא ןעגייווצ.ןעטריּב

 :ךָאנרעד .רָאנ ,ןעשנואווקילג ערעייז טרעהעגטיוא טשרעוצ טָאה סוניסּפסַא
 רע טָאה םעדכרוד ןוא ,ןעגייווש לָאז ןעמ ,ןעכייצ ַא טכַאמעג דלַאּב רע טָאה

 זיא סע זַא ,םעדכַאנ .ןעלהיפעג יד ןופ ןעגנוסיגסיוא יד וצ ףוס ַא טכַאמעג
 טעמּכ טָאה ,ןענַאטשעגפױא רע זיא ,טייקליטש עפעיט ַא םוטעמוא ןערָאװעג

 ןעמ סָאװ ,הלפּת יד טגָאזעג טָאה ןוא לעטנַאמ ןייז ןיא ּפָאק ןייז טליהעגנייַא

 ,סונַאיצימָאד ןוא סוטיט : ןהיז יוצ צנייז טימ ן'סוגיסּפסַא .ה .ד (
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 ךָאנ .סוטיט ןָא טעג ךייא טָאה עגיּבלעזסָאד .ןעלַאפ עכלעזַא ןיא גהונ ךיז זיא
 ןענייז סָאװ ,עלַא וצ עדער עצרוק ַא ןעטלַאהעג סוניסטסַא טָאה הלפּת רעד
 ,הדועס רעד וצ ןעטַאדלָאט יד ןעזָאלעגרעדנַאנופ טָאה ןוא ,ייּברעד ןענַאטשעג
 .םיא יד סָאװ ןוא ןעטייהנעגעלעג עכלעזַא ייּב רָאפ ךילטנהייוועג טמוק סָאװ
 טָאה סָאװ ,רעױט םוצ קעװַא זיא אפוג רע .ייז רַאפ ןעכַאמ ןערָאטַארעּפ
 .ךרוד טרָאד ייז ןעהייג גהנמ ץ'טיול סָאװ ,ןעגוצמואירט יד ךָאנ ןעמָאנַא

 ,רעדיילק.ףמואירט ערעייז ןָאטעגנָא ,ןעסיּבעגוצ סיּפע יירד יד ןעּבָאה ָאד
 רעיז רעיוט םייּב ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעטעג יד וצ ןּברק ַא טכַארּבעג ןעּבָאה
 טגעװעּב ךיז טָאה סָאװ ,גוצ םעד ןעּבױהנָא ןעסייהעג ןעּבָאה ןוא ,לעּפמעט
 .ןהעז ןענָאק רעסעּב םהיא לָאז קלָאפ סָאד ידכּב ,ןרעטַאעט יד ךרוד ךָאנרעד

 עגידריװקרעמ לעיפ יד גירעהעג יװ ןרעדליש וצ ךילגעממוא זיאס 5

 יד ןופ טכַארּפ עסיורג יד ,ןערָאװעג ןעזיװעּב יײּברעד ןענייז סָאװ ,ןעכַאז
 .סיוא רָאנ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעטייהנעטלעז.רוטַאנ ןוא ןעכַאז-סוסקול ,קרעווטסנוק
 עכייר סָאװ ,סרעייט ןוא סטרעוו.סגנורעדנואוועּב ץלַא טעמּכ םֹורָאװ .ןערעלק
 ןוא רעדנוזעּב רעכילטיא סנעגייא רעייז טַאהעג זיא סע ןעװ ןעּבָאה ןעשנעמ
 םענעי זיא גנידצלַא -- ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ סָאד זיא קלָאפ ןעכילטיא ייּב סָאװ
 .עּב ַא ןעּבעג וצ ידכּב ,עסַאמ רעלַאסָאלָאקיַא ןיא ןעּבילקעגפיונוצ ןעוועג גָאט
 ןוא דלָאג ,רעּבליז .עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ סיירג רעד ןעגעװ ףירג
 ןעמ טָאה ןעגנוטייּברַאעּב ןוא ןעמרָאפ עטסנעדיישרעפ יד ןיא ןייּב-דנַאפלעה
 -ַאמ גידנעסילפ רָאנ ,גוצ םייּב רעקיטש-.סגנוריצ סלַא ךילטנעגייא טינ ןהעזעג
 לָאװרוּפרוּפ- רעטסנעטלעז ןופ טּבעװעג רעדיילק .םיורטש ַא ןיא יװ טפַאהנעס
 טסנוק רעשינַאליּבַאב רעד טױל ןפוא ןעטסנייפ ן'פיוא טפַאהעגסױא רעדָא
 ענעדלָאג ןיא טסַאפעגניא ,רענייטש עלעדייא עגידנערירעמעש ,רעדליּב טימ
 ןיא ןעגָארטעגײּברַאפ ןעמ טָאה ,ןעגנוסַאפנייַא ערעדנַא ןיא רעדָא ןעניורק
 זַא ,גנוניימ יד תועט ַא יװ ןעזײװסױא טנָאקעג טָאה סע זַא ,ןעסַאמ עכלעזַא
 סיירג רעייז רעּביא סָאװ ,רעדליּבנעצעג ךיוא .ןעטלעז ןענייז ןעכַאז עכלעזַא
 טימ ןעלַאירעטַאמ ערעייט ןופ טײּברַאעגסױא עלַא ,ןערעװ וצ םמוּתשנ זיא
 תויח ענעגייא סָאד ;גוצ ןיא טרהיפעג ןעמ טָאה ,טייקגיצנוק רעטנעכייצעגסיוא)

 ןליפַא .גנוריצ רעגיסַאּפ רעד טימ טצוּפעגסױא עכילטיא ,םינימ ענעדיישרעפ ןופ
 ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ןענייז ןעכַאז ערעיײט יד עלַא ןופ רעגערט לעיפ יד
 ןוא גיטרַאסױרג ץנַאג .דלָאג טימ טקיטשעג ,רעדיילק ענעלָאװרוּפרוּפ רעטיול
 סָאװ ,עגינעי יד ןופ גנוריצ עכיײר יד רעטיײװ ןעװעג זיא ןרעדנואוועּב וצ
 יד וליּפַא ,רהעמ ךָאנ .גוצ םצע םעד ןעדליּב וצ ,ןערָאװעג טמיטשעּב ןענייז
 עניש עטּברַאפעג-טנֹוּב רעייז רָאנ ,ץופ ןהָא ןעװעג טינ ןענייז ענעגנַאפעג
 יד ןופ קילּבנָא ןעכילקערש םעד ןעגױא יד רַאפ טקעדרעפ טָאה גנודיילק
 .ןעטלַאטשעג עכילקילגמוא

 רעגידלַאװעג רעד ןעפורעגסױרַא טָאה רעּבָא גנורעדנואוועּב עטסערג יד
 סײרג רעײז םורָאװ ;ןעגָארטעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,סענהיּב יד ןופ ייבעג
 רעמָאט ,גרָאז ןעפורסורַא ,ןעגָארטײגרַאּפ יז טגעלפ ןעמ ואוו ,םוטעמו; טָאה
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 וליּפַא ןוא ,יירד טַאהעג ןעּבָאה יז ןופ ךס ַא םורָאװ .ןעלַאפניײא ייז ןעלעול

 ןעמ זַא ,ןיש ױזַא טעמּכ ןעועג גנוצוּפעּב רעייז זיא ייּברעד ;סנערָאג רעיפ

 טימ ןעגנַאהעּב ןעװעג ןענייז עגינייא .ןייז ספוּת טנָאקעג טינ טעמּכ סע טָאה

 יעגקעװַא טַאהעג ןעמ סטָאה עלַא ףױא ןוא ,דלָאג ןופ טקיטשעג רעכיפעט

 רעדליּב.לעצנייא ךט ַא ןיא .ןייּב-דנַאפלעה ןוא דלָאג ןופ קרעוװטסנוק טלעטש

 ענעדיישרעפ ערהיא ןיא המחלמ יד טלעטשעגרַאפ ךילטייד רהייז ןעװעג זיא

 ןערעװ רעדלעפ עטשנעּבעג יװ ,ןהעזעג ןעמ טָאה ָאד .ןעמרָאפ-סגנוניײשרש

 ןעפולטנַא ערעדנַא ,טוט רעדינַא ןעלַאפ דנייפ ןעסַאמ עצנַאג יװ ;טסיװרעפ

 ןעלַאפ ןרעױמ עגיזיר יװ ;ןעגנַאפעג ןעמונעג ןערעװ ערעדנַא רעדיװ ןוא

 .סעפ עקרַאטש ןייֵא טמענ ןעמ יװ ;סענישַאמ יד ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןייֵא

 רעד יװ ;טדעטש עסיורג ןֹופ ןרעױמ יד ףיוא ףױרַא טגייטש ןעמ יװ ;ןעגנוט

 עגידנעטעּב יד ;דרָאמ טימ ןָא גנידצלַא טליפ ןוא ייז ןיא ןײרַא טגנירד לייה

 ןיא טרעדיײלשעג ןערעװ ןלעקַאפ עגידנענערּב יװ ;עזיולצוש יד ןופ תועונת

 טצעלוצ ; םִיּתּבילעּב ערעייז רעּביא ןייֵא ןעלַאּפ סָאװ ,רעזייה ; רעמיטגילייה יד

 ןעסילפ סָאװ ,רעסַאװ ןעמיוױטש -- רעיורט ןוא ןּברוח ןופ סענעצס לעיפיוזַא ךָאנ

 ןעשנעמ ןעקיװקרעד וצ ידכּב רעדָא ,דרע קיטש רעטצנַאלּפעּב ַא רעּביא טינ

 -- םוטעמוא ךָאנ טנערּב סָאװ ,דנַאל ַא רעּביא ךיז ןעסיג סָאװ רָאנ ,תומהּב ןוא

 ךרוד ךיז ףיוא ןעגױצעגּפױרַא ןעדיא יד ןעּבָאה תורצ עגיזָאד יד עלַא םורָאװ

 גנורהיפסוא עשירעלטסניק יד .ןעּבױהעגנַא ןעּבָאה יז סָאװ ,המחלמ רעד

 טלעטשעגרָאפ ןעּבָאה רעדליּב עגיזָאד יד ןופ טכַארּפ עגיטרַאסױרג יד ןוא

 טינ רעהירפ יז ןעּבָאה סָאװ יד רַאפ המחלמ רעד ןופ ןעשינעהעשעג יד

 ענהיּב רעכילטיא  ייּב .ייברעד ןעװעג ןעטלָאװ אפוג ייז יװ ױזַא ,טסואוועג

 יד ןיא טדָאטש רענעמונעגנֵא רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ןעגנַאגעג זיא

 ךיוא ןענייז ךָאנרעד .ןעגנַאפעג ןעמונעג םהיא טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,םידגּב

 .להָאצ רעדנעטיידעּב ַא ןיא ןעפיש ןעגנַאגעג

 ,םיצפה עטּבױרעג יד ןעגָארטעגיײּברַאפ ךָאנרעד ןעמ טָאה זײװנעסַאמ

 ,צנעי טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעגיוצעגוצ סרעדנוזעּב ןעּבָאה יז ןעשיווצ סָאװ

 ,טיט רעגעדלָאג ַא :םילשורי ןיא שדקמה.תיּב ןיא ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ

 ,רעטכיײל רענעדלָאגַא ךױא ןוא ,ןעטנעלַאט עכילטע ןעגיואוועג טָאה סָאװ

 טכירּבעג ןערעװ סָאװ יד יװ ,טלַאטשעג רענעדיישרעפ ץנַאגַא ןופ רעּבָא

 עכיײלג עכױה ַא ןענַאטשעג זיא לעטשעג-סופ םעד ןעטימ ןיא םורָאװ .זנוא ייּב

 .יײװצ עניד ייװצ טגייװצעגּבא ךיז ןעּבָאה רהיא ןופ ןוא ,לייז ַא יװ ,רהעד

 ןעכילטיא ףיוא .ןעציפש יירד טימ רעכילטיא טגידנעעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעג

 .ניא ,ּפמָאל ענרעּפוקַא ןעּבױא ןופ ןענופעג ךיז טָאה ןעציּפש עגיזָאד יד ןופ

 גילייה זיא .ןעּביז להָאצ יד זַא ,וצרעד זמר ַא סלַא ,ןעּביז ,סע טסייה ,ןעצנַאג
 טָאה ןעמ סָאװ ,ּבױר רעד ןעװעג זיא ןעדיא יד ןופ הוּת יד .ןעדיא ייּב

 ןעשנעמ להָאצ עסיוװעג א ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד .ןעטצעל םוצ ןעגָארטעג

 ןופ טכַאמעג ןעװעג עלַא ןענייז טָאװ ,ןיטעג.סעגיז רעד ןופ סעוטַאטס טימ

 .םהיא ךָאנ ;אפֹוג סוניסּפסַא ןעטירעג זיא טצעלוצ .ןייּב.דנַאפלעה ןוא דלָאג
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 רעגיטרַאסױרג ןיא טייז רעד ייּב םהיא ןעטירעג זיא סונַאיצימָאד ןוא ,סוטיט
 ,דרעפ ןעכילרעה ַא ףיוא גנוריצ

 ןעשילָאטיּפַאק םינופ לעּפמעט רעד ןעװעג זיא גוצ ם'נופ לעיצ רעד 6
 ,גהנמ רעטלַא ןַא ןיא סע םורָאװ .טלעטשעגּבָא ךיז טָאה ןעמ ואװ ,רעטיּפוי
 -ילדנייפ ם'נופ רערהיפנָא רעד זַא ,ןָא טגָאז חילש ַא זיּב ,טרָאד ןעטרַאװ וצ
 .עג טָאה ןעמ ןעמעװ ,ארויג רֹּב ןועמש ןעװעג זיא סָאד .טױט זיא לייח ןעכ
 ןעמ טָאה טציא .ענעגנַאפעג עגירעביא יד טימ םענייאניא ףמואירט ןיא טרהיפ
 רעּביא גרַאּב ַא ףיוא טּפעלשעגקעװַא ןוא קירטש ַא ןעפרַאװעגפױרַא םהיא ףיוא
 ץפיוא .ןעגָאלשעג םהיא רערהיפ יד ןעּבָאה טייצ רעד ןיא ןוא ,םורָאפ םעד
 צ'טּפשמעגּבָא יד טױטעג ץעזעג ןעשימױר ץטױל ןערעװ טרָא ןעגיזָאד
 . רעכערּברעפ

 .ךֶא ןעּביױהעגפיוא ךיז טָאה ,טױט זיא רע זַא ,טגָאזעגנָא טָאה ןעמ זַא
 - ,תונברק יד ןעגניירב ןעּבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,יירשעג-סנעדיירפ רעניײמעגלַא
 ןעּבָאה םעדכַאנ ןוא ,תולפּת יד רעטנוא ןערָאװעג טגידנעעג ךילקילג ןענייז סָאװ
 נָא יד ןופ עגינייא .ץַאלַאּפ ןיא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז ןערָאטַארעּפמיא יד
 רעד האפ ;שיט רעיײז וצ ןעדַאלעגנייַא יז ןענָאה בוט.םוי ם'ניא רעמענלייט
 םעד םורָאװ .תודועס עכײר םייחרעד ןיא טיירגעגוצ ןעמ טָאה רעּבָא עסַאמ
 ןעכײרגיז ץֹרַאפ קנַאד םוצ טרעײפעג םיור טדָאטש יד טָאה גָאט ןעגיזָאד
 ןופ הלחתה סלַא ןֹוא תומוהמ עטסגינײװעניא יד ןופ ףוס םעד סלַא ,גוצ-סגירק
 | .טפַאהעג טָאה ןעמ יװ ,טפנוקוצ רעכילקילג ַא

 רעצנַאגניא ךיז טָאה עירעפמיא יד יװ םעדכָאנ ןוא ףמואירט ץככָאנ 7
 .ירפ רעד רַאפ לעּפמעט ַא ןעיוּבוצסיֹוא ןעסָאלשעּב סוניסּפסַא טָאה ,טגיהורעּב
 ,טײּברַא ַאזַא טגידנערעפ טייצ רעצרוק ַא רהייז ןיא טָאה ןוא ,ןיטעג-סנעד
 ןעטרַאװרעד טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,גנידצלַא טגײטשעגרעּבירַא טָאה סָאװ
 סָאװ ,ןעלטימ עסיורג רעייהעגמוא יד זיולּב טינ יױּב ץפיוא טדנעװרעפ טָאה רע
 . טָאה רע רָאנ ,םוטכײר רענעגיא ןיז דנַאה רעד ןיא ןעּבעגעג טָאה םהיא
 ײרעלַאמ רעד ןופ קרעװ.רעטסײמ עטסטלע יד טימ ךָאנ טצוּפעגסיוא םהיא
 ךעּבילקעגפיונוצ טפרַאדעג טָאה םוטגילייה ןעגיזַאד םעד ןיא .רוטּפלוקס ןוא
 .מורַא טפרַאדעב ןעמ טלָאװ ױזַא סָאװ ,גנידצלַא ןערעװ טלעטשעגקעװַא ןוא
 .ףָאז עכילטיא ןעקוקעב וצ ידכֹּב ,טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא ןערהָאפ
 ענעדלָאג ערעייט יד ןעגַארטרעּבירַא טזָאלעג ךיוא רע טָאה טרָאד .רעדנוזעּב
 .ןװעּב ןענייז ןעכַאז עגיזָאד יד תמחמ ,םילשורי ןיא שדקמה-תיּב ם'נופ םילּכ
 יד ןוא הֹרוּת עשידיא יד ,טרהעקרעפ .ןעגיוא ענייז ןיא ןעװעג רעייט סרעד
 ךעגניירּב וצ ןעלהיופעּב רע טָאה םישדק ישדק ןופ ןעגנַאהרָאפ ענעלָאװרוּפרוּפ
 .טרָאד סע ןעטיה ןוא ץַאלַאּפ ןייז ןיא
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 .לעטיּפאק רעטסקעז
 ,סוסאּב סויליצול ךרוד רווכמ ןופ גנורעּבָארע

 ןייק טאגעל סלָא ןערָאװעג טקישעג סוסַאּב סויליצול זיא לייוװרעד ,1
 .ן'טונאילעטיו סילַאערעצ ןופ ןעמונעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,לייח ַא טימ הדוהי
 טימ םענייאניא םוידרוה גנוטסעפ יד ןעּבעגוצרעטנוא ךיז ןעגנואווצעג טָאה רע
 יּפ לע זיא סָאװ ,לייח ןעצנַאג םעד ןעּבילקעגפיונוצ טָאה ןוא ןָאזינרַאג רהיא
 ןעטנהעצ םעד ךיוא ןוא ,ןעגנולײטּבָא עניילק ןיא טלעקערעצ ןעוועג בור
 ,רווכמ ןעגעק ןעטערטוצסױרַא ידכּב ,ןָאיגעל

 ,גנוטסעפ עגיזָאד יד ןערעטשעצ 'וצ גידנעווטיונ סיואכרוד ןעוועג זיאס
 וצ ןעדיא ךס ַא טציירעגפיוא טײקרַאטש רחיא ךרוד יז טלָאװ שרעדנַא תמחמ
 ,ױזַא ןעװעג ץַאלּפ רעד יא סיוא ררוטַאנ רעד ןופ ןַא ךָאנ טרפּב ,הדירמַא
 בָא יד טרהעקרעפ ,ןֹוחטּב ןעסילפנייא טפרַאדעּב סע טָאה ןָאזינרַאג םעד זַא
 ךיז רַאֿפ גנוגיטסעפעּב עכילריטַאנ יד םורָאװ .טייקרעכיזמוא ןוא קערש--רעלַאפ
 רעדנעטיידעּבב וצ ףױרַא טגייטש סָאװ ,גרַאּב ןעגיזלעפ ַא ךרוד טעדליּבעג טרעוו
 רוטַאנ יד טָאה ךיוא ;ןעמענוצנייַא רעש םהיא זיא רַאפרעד ןיֹוש ןוא ,ךיוה
 עלַא ןיא .ןעמוקוצ ןענָאק טינ טעמּכ םהיא וצ לָאז ןעמ זַא ,רַאפױעד טגרָאזעג
 יז ןַאק ןעמ סָאװ ,ןעלָאט עפעיט ןופ טלעגנירעגמורַא ןעװעג רע זיא ןעטיוז
 .ברעמ רעד םורָאװ .ייז ןעליפנַא ןופ טדערעגּבָא ןיוש ,ןהיײגרעּבירַא טינ וליּפַא
 .ַאטס 60 ןופ גנייל ַא טָאה ,חלמה.םי ן'זיב טכיירג סָאװ ,לָאט ןופ לייט רעגיד
 ץרוד טצישעג רװכמ טיז רעד טָא ןופ דָארג טרעװ יּברעד ןוא ,סעיד
 רענעלק תמא ןענייז טייז:םורד ןוא-ןופצ ןיא ןעלָאט יד ,ץיּפש:גרַאּב ןעטסכעה
 ןא ףךילגעממוא רַאפ טינ ןעכַאמ יז רעּבָא ,ןעטנַאמרעד טשרעיוצ םעד רַאפ
 טטילש ,לײט ןעגיד'חרזמ םוצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,גנוטסעפ רעד ףיוא לַאפנָא
 טימ ןעלייא 100 ןופ רעגיצניװ טינ ןופ טייקפעיט ַא ייּב רעדיװ ףּכיּת ךיז רע
 ,רוכמ רעּביאנעגעק ןעגיל סָאװ ,גרעּב הרוש ַא

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוװעג זיא רדנסּכלא גינעק רעשידיא רעד 2
 טרָאד טיוּבעגסיוא טָאה ןוא דנעגעג רעד ןופ עגַאל עגיטסניג יד ןהעזעגנייֵא
 ןץלוּבוּתסירַא טימ המחלמ רעד ןיא רעטעּפש יז טָאה סויניּבַאג סָאװ ,גנוטסעפ ַא
 רעד זַא ןהעזעגניַא רע טָאה ,גינעק ןערָאװעג זיא סודרוה זַא .טרעטשעצ
 ףיא לָאז ןעמ ,טרעװ ,רערעדנַא ןַא ץיגרע רעדייא ,רהעמ זיא טרָא רעגיזָאד
 תונכש רעד תמחמ רקיע רעד ,ןעגיטסעפעב םהיא ןוא גנוטכַא ןעּבעג םהיא
 גנוטסעפ עגיָאד יד טָאה דנַאל רעײז רעּביאנעגעק סָאװ ,רעּבַארַא יד ןופ
 טלעגנירעגמורַא רע טָאה םעד תמחמ .טקנוּפ םענעגעלעג גיטסניג א טעדליבעג
 טרָאד טעדנירגעג טָאה ןוא סמערוט טימ ןוא רעױומ ַא טימ ץַאלּפ ןעסיורג ַא
 זיא ןעמ רעדיײא ,ןהייגכרוד טזומעג רעהירּפַא יז טָאה ןעמ סָאװ ,טדָאטש ַא
 .רעּבױא םעד ךָאנ רע טָאה ןעגעוטסעדנופ .אפוג גנוטסעפ רעד ןיא ןעמוקעג
 טָאה ןעלקניװ ערהיא ןיא ןוא רעױמ ַא ךרוד טצישעג רהיא ןופ ץיּפש ןעטש
 ןעגיזָאד םעד ןעטימ ןיא .ךיוה יד ןעלייא 160 ןופ סמערוט טיוּבעגסױא רע
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 ענייש ןוא עסיורג טימ ץַאלַאּפַא טױּבעגסױא רע טָאה הטש .ןעטגיטסעפעּב
 .,רעמינורּב הייר ַא ןענָארגעגסױא רעטרע ענגיסַאּפ יד ןיא רע טָאה ךיוא ,םירדח
 ,הביבס יד טימרעד ןעגרָאזרעפ וצ ןוא רעסַאװ טרָאד ןעּפיילקוצפיונוצ ידכּב
 ,רוטַאג יד ןעגײטשוצרעּבירַא טכװעג רע טָאה ןכּב .ףרַאדעּב ןעמ לעיפיוו
  וצ ךיז טסילפעג טָאה ןוא ,ךילטירטוצמוא טרָא םעד טכַאמעג טָאה יז סָאװ
 .ןעגנוגיטסעפעּב עכילטסניק ךרוד טייקכילטירטוצמוא עגיזָאד יד ןעקרַאטשרעּפ
 .סגירק ןוא לַאירעטַאמסיש ךס ַא טימ ץַאלּפ םעד טגרַאזרעפ רע טָאה םעד ץוח
 ןיא רענױאװניא יד ןעטיײרגוצוצ ללכּכ טבערטשעג טָאה ןוא סענישַאמ
 עטסרעװש יד וליפַא ןעטלַאהסױא ןענָאק ןעלָאז יז זַא ,ױזַא טרּפ ןעדעי
 | | ,גנורעגעלעּב

 סָאװ ,םיוּב-ןעטורַא לָאמַא ןעסקַאװעג זיא ץַאלַאּפ ןיא גינייוועניא 3
 טינ ןעװעג זיא רע םורָאװ ,ערעװ וצ םמוּתשנ ןעועג זיא סיירג ןייז רעביא

 ' ףקיה םוצ עגונּב ןה ןוא סיירג ןייז וצ עגונּב ןה םיוּבנעגייפ ַא רַאפ רענעלק

 ,ןעטייצ סע'סודרוה טניז טהייטש רע זַא ,טלהייצרעד טָאה ןעמ .םַאטש ם'נופ

 םעד ןעטלָאװ ןעדיא יד ּבױא ,טרָאד ןעּבילּבעג גנַאל ךָאנ רשפא טלָאװ רע ןוא

 .טדָאטש יד ןעמונעגנייַא ןעּבָאה ייז תעשַּב ,טקַאהעגסיױוא טינ םיוּב

 טדָאטש רעד טימ ךיז טצינערג סָאװ ,לָאט םעד ןיא ןַאהרַאפ זיא רעטייוו

 ץטימ רעכיטיירק טגָארט סָאװ ןוא סַארַאּב טסייה סָאװ ,טרָא ןַא ,טייז.ןופצ ןּופ

 ּברַאפ רעיײז טול טיור.רעייפ ןענייז רעכיטיירק עגיזָאד יד .ןעמָאנ ןעגיבלעז

 טנעהָאנ וצ טהייג ןעמ ןעװ .ןעלהַארטש דנעבָא ןיא ךיז ןופ סױרַא ןעזָאל ןוא

 ניײַא יז רעװש סע זיא ,דנעה יד טימ ןעּפַאחנַא ייז ליװ ןעמ ןוא ייז וצ

 ,רעהירפ ןהייטש טינ ןעּביילּב ןוא רדסּכ ךיז ןעגעוועּב .ייז לייוו ,ןעטלַאהוצ

 וליפַא ךיױא רָאנ .הדנה םד רעדָא םילגר ימ יײז ףיוא ףױרַא טסיג ןעמ זיּב

 ןעװ ,סקיוװעג יד ןָא טרהיר ןעמ ּבױא ,ןעברַאטש טמיטשעּב ןעמ זומ טלָאמעד

 ,סנעגירעּביא .ןעגנײהּבָארַא לָאז לעצרָאװ רעד זַא ,ױזַא טינ יז טגָארט ןעמ

 טּבָארג ןעמ :הנּכסַא ןהָא ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ךיוא ןעמוקעּב יז ןעמ ןָאק

 זױלּב טרָאד ןעקעטש טּבײלּב סע זַא ױזַא ,דרע יד םֹורַא ןוא םורַא סיוא

 רעד תעשּב .טנוה ַא וצרעד וצ טדניּב ןעמ ןוא ,לעצרַאװ ןופ לייט רעניילק ַא

 טלָאמעד ,ןעדנוּבעגנָא םהיא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םעד ןעפיולכָאנ ךיג ליו טנוה

 ױזַא ,טרָא ןַא ףױא ט'רגּפ רעּבָא טוה רעד .ןעגױצעגסױרַא גנירג 3 טרעװ

 יז ליוו סָאװ ,רעד .סקיװעג יד ןעמענ ליװ סָאװ ,ןעשנעמ םעד רַאפ ןּברק ַא יװ

 ןעּבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ רהעמ טָאה ,דנַאה ןיא ןעמענ טציא

 םיּב ןַאהְרַאפ זיא סע סָאװ ,הנפס רעסיורג רעד ףיוא גידנעקוק טינ

 קרַאטש יײז ןערעװ ןעגעווטסעדנופ ,רעכיטיירק עטנַאמרעד יד ןעּביילקפיונוצ

 ענעפורעגנָא ױזַא יד ,ןעּבָאה ייז סָאװ ,הנוכּת רעדנוזעּב ַא ּבעילוצ טכוזעג

 ןײרַא ןעהיג סָאװ ,ןעשנעמ עטכעלש ןופ רעטסייג יד טסייה סָאד ,ןענַאמעד

 ןערעװ ,טינ טפלעה ןעמ ןעמעװ ,ןעמעלַא ןעטיוט ןוא ןעשנעמ עגידעּבעל ןיא

 רָאנ יד טגָארט ןעמ יװ ,סקיװעג רעגיזָאד רעד ךרוד ןעּבירטעגסױרַא ףּכיֵּת

 | ,הלוה םוצ טנעהָאנ וצ
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 ץנַאג ַא ןופ ןעלַאװק עמירַאװ עכילטע ןעסילפ טרָא ןעגיזָאד םעד ףיוא
 .ניא טעמּכ רעדיװ ערעדנַא ,רעטיּב ןענייז עגינייא :קַאמשעג םענעדיישרעג
 עטלַאק ןופ ןעלַאװק ךס ַא ךיז ןעניפעג לָאט ןיא ןעטנוא רעטייוו .סיז ןעצנַאנ
 ,דנַאנַא ןעּבענ טרַאה רעסַאװ

 טרָאד ןופ טײװ טינ .גנוניישרע עדנעגלָאפ זיא רעגידריווקרעמ ךָאנ
 טקעדעב טרעװ סָאװ ןוא ףעיט דנעטיידעּב טינ זיא סָאװ ,לייה ַא ןעמ טהעז
 ּולָצֹפ ןעגיזָאד םעד רעּביא ,רהיא רעּביא טגנייה סָאװ ,ןייטשנעזלעפ ַא ךרוד
 סָאװ ,ןעלגרעּב ײװצ ,דוַאנַא ןופ טקורענּבָא גיצניװ רָאנ ,סױרַא ןעצרַאטש
 ץנַאגַא סױרַא טסילפ םענייא ןופ ןוא ,טסירּבױןערפ ײװצ יװ סיוא ןעהעז

 עדייּב ףיונוצ טשימ ןעמ ןעװ .רעסייה רהייז ַא ןרעדנַא ןופ ןוא ,לַאװק רעטלַאק
 האופר רַאפ טנעיד סָאװ ,ענַאװ עמענעגנָא ןַא רהייז ןעמ טמוקעּב ,ןרעסַאװ
 ןױלַא ךָאנ טרָא רעד טָאה םעד ץוה .ןעװרענ יד סרעדנוזעּב טקרַאטש ןוא
 .ןעּבורג.לעּבעװש ןוא ןעּבורג

 ,ןעטייז עלַא ןופ גנוטסעפ יד טקוקעגמורַא טָאה סוסָאּב יװ םעדנָאנ 4
 ןעלהיפסיוא ךרוד רהיא וצ גנַאגוצ ַא ןקּפַאשרעפ וצ ךיז ןעמָאלשעּב רע טָאה
 ידבּב ,טײברַא רעד רַאפ ןעמינעג ףֹּכיּת ךיז טָאה ןוא ,לָאט ןעגידחרזמ םעד
 יד ןרעגנירגרעפ ֹוצ ךיז ףליה רעייז טימ ןוא ןעלַאװ ןעיוּבוצסױא רעכיג סָאװ

 | | .ןעטיײּברַא-סגנורעגַאלעּב

 יד ןופ טדיײשעגּבָא ךיז ןעדיא ענעסָאלשעגניַא יד ןעּבָאה טלָאמעד
 טרָאד ןוא טדָאטש ןיא ןעטנוא ןעּבילּב וצ ןעגנואווצעג ייז ןעּבָאה ןוא עדמערפ

 ייס.יװ.יײס ייז ןעּבָאה יײז תמחמ ,לַאפנָא ןעטשרע ס'אנוש םעד ןעטלַאהוצסיוא
 העכעה ןעגעלעג זיא סָאװ ,אפוג גנוטסעפ יד .בר.ברע ןא רַאפ ןעטלַאהעג
 צב קרַאטש ןעװעג זיא יז לײװ ,רַאפרעד ,תישאר ,טצעזעּב ןיילַא יז ןעּבָאה
 .טר רענעגייא רעייז רַאפ טגרָאזעג ןעּבָאה יז לייװ ,סנעטייווצ ןוא ,טגיטסעפ

 יז בוא ,טגידָאנעגעּב ןערעװ ןעלעװ ייז זַא ,טּפָאהעג ןעּבָאה ייז םורָאװ :גנֹוט
 .גנוטסעפ יד רעמיור יד ןעּבעגרעּביא ןעלעוו

 .עֹּב יד טשיגוצ ןעכַאמ וצ ללכּב ןעכורּפ טלָאװעג ייז ןעּגָאה טשרעוצ
 .סיוא עטסיירד ןעמונעגרעטנוא ןכּב יז ןעּבָאה ןייֵא גָאט סיוא גָאט ,גנורעגעל
 ךיז ייז ןעגעלפ ,ייז ןעגעק ןעטערטסױרַאי ןעגעלפ רעמיור יד זַא ןוא ,ןעלַאפ
 טײז רעיײז ןופ ןעגעלפ ײז םגה ןוא ,ײז טימ ןעגעלשעג ןיא ןעזָאלנײרַא
 גיצניוו טינ ןוטנָא רעמיור יד ךיוא ןעגעלפ ייז רָאנ ,ןעשנעמ ךס ַא ןערהעװנַא

 .סױא ןענָאק טגעלפ סע רעװ ,רעד לָאמ סנילטיא טגעלפ ןייז חצנמ .ןעדָאש
 ,דנַאהרעּבױא יד ןעבָאה ןעגעלפ ןעדיא יד .טײהנעגעלעג עגיטסניג ַא ןעצונ
 רעמיור יד ,דייהרעטכירעגמוא רעמיור יד ףיוא ןעלַאפנָא ןעגעלפ ייז תעשמ

 .בער רעד וצ ןעקרעמעּב סיוא ןעלַאװ ערעייז ןופ ןעגעלפ ייז תעשּב -- רעדיװ
 ענעסָאלשעג טכידעג ןיא םהיא ףױא ןעטרַאװ ןוא לַאפנָא םעד טיײצ רעט
 . ןעהייר

 ךיז לָאז גנורעגעלעב עגיזָאד יד זַא ,ןעװעג טרעשעּב טינ זיא'ס רָאנ
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 רָאג ןעדיא יד ןענייז לַאפוצ ַא ךרוד ;ןעגעלשעג עניילק עכלעזַא טימ .ןעגידנע
 ,גנוטסעפ יד ןעּבעגוצרעּביא ןערָאװעג ןעגנואווצעג דייהרעטכירעגמוא

 יומ ןוא רעטסיירד ַא רהייז ןענופעג ךיז טָאה עטרעגעלעּב יד ןעשיווצ
 גידנעטש ךיז רע טָאה ןעלָאפנָא יד ייּב .רזעלא ןעמָאנ ץטימ ןַאמרעגנוי רעגיט

 ךיז קשח עסַאמ רעד ןעבעגרעטנוא טגעלפ רע סָאװ סעדכרוד ,טנעכייצעגסיוא !
 .ץנַאש ערעייז יב רעמױר יד ןערעטש וצ ןוא ףמַאק ַא ןיא ןעזַאלוצנײרַא
 דנייפ יד טכַאמעגנָא ןעגעלשעג ענלעצנייא יד ןיא רע טָאה ךיוא .ןעטײּברַא
 ןענייז סָאװ ,םירבח ענייז לַאפנָא םעד טכַאמעג גנירג ןוא ןערהעװנָא עסיורג
 ,ךיז ןעהיצקירוצ םייּב יז טצישעג ךָאנרעד ןוא ,םענייאניא םהיא טימ סױרַא
 ,ץַאלּפ.ףמַאק ן'פיא ןעּבילבעג רעטצעל רעד זיא רע סָאװ םעדכ"וד

 ןעטייז עדייּב ןופ ןוא ,טגידנעעג ןעװעג טכַאלש יד ןיוש זיא לָאמ ןייא
 ןיא ןהיטש ןעּבילּבעג רועלא זיא - ןעטערטוצקירוצ ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה
 רע יװ תויה ןוא ,דנייפ יד ןופ קזוח ןעכַאמ וצ ידכּב ,רעיוט ץרַאפ ןעסיורד
 םעד ןעּבױהנָא רעדיװ לָאז יז ןופ רעצימע זַא ,וליפַא טכַארטעג טינרָאג טָאה
 ןיא טפעיטרעפ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג גיהור ךיז רע זיא רעּבירעד ,ףמַאק
 םעד .רעיומ ץפיוא ןעּבױא ןענַאטשעג ןענײז סָאװ ,ןעדיא יד טימ סעומשַא
 .טנעידעג טָאה סָאװ ,ירצמ ַא טקרעמעב טָאה קילּבנעגױא ןעגיטסניג ןעגיזָאד

 רעדייא ,גנולצולּפ ןעפָאלעגוצ זיא ,סופור ןעמָאנ ןץטימ ,לייח ןעשימיור ןיא

 סָאװ ,ןַאמ ןעגני סעד ןעפהעגפיוא טָאה ,ןהעומורַא טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ
 .עגקעװַא םהיא טָאה ןוא ,רהעװעג ענייז עלַא ןיא ןַאטעגנָא ןענַאטשעג זיא

 טפעלּפעג ןעװעג ןענייז רעקוקוצ יד תעשּב ,רעמיור יד ןופ רעגַאל ןיא ןעגָארט
 ןוטוצסוא להעפעּבַא ןעבעגעג רידנַאמָאק רעד טָאה טרָאד .קערש רַאפ

 רענײאװניײַא יד ןופ ןעגױא יד רַאפ םהיא ןעסיימש וצ ןוא טעקַאנ םהיא '

 , טדָאטש ןופ

 יד רעּביא טרעטיצרעד ןעװעג ןעצרַאה ןעטספעיט ןופ ןענייז ןעדיא יד
 טגָאלקעג ןוא טרעמָאיעג טָאה טדָאטש עצנַאג יד ;ןַאמ ןעגנוי ם'נופ םירוסי

 ןיא ןענַאטשעג טינ ןפױא םושּב ךילטנעגייא זיא סָאװ ,טײקרַאטש ַאזַא טימ
 טָאה ,טקרעמעּב סָאד טָאה סוסַאּב זַא .קילגמוא סנַאמנעגני םעד טימ ךרע
 רע .ץנוק.סגירק א ּבעילוצ עטרעגעלעּב יד ןופ גנומיטש יד טצונעגסיוא רע
 ןעלעװ ןעלָאז ײז זַא ,טײװ ױזַא תוננמחר רעײז ןעגניירּב וצ טכװעג טָאה
 ןַאלּפ רָעגיזָאד רעד .ןַאמ םעד ןעװעטַאר וצ ידכּב ,גנוטסעפ יד ןעּבעגרעּביא

 .ןעּבעגעגנייַא עקַאט םהיא ךיז טָאה

 ןיוש טלָאװ רזעלא יװ ױזַא ,ץיײרק ַא ןעלעטשפיױא טזָאלעג טָאה רע
 גנוטסעפ רעד ןיא ןעדיא יד רַאנ יװ .םהיא ףיוא ןעגנַאהעג ןערעװ טפרַאדעּב
 ןערָאװעג טגערעגפיא רהעמ ךָאנ רעצ רַאפ יז ןענייז ,ןהעזרעד סָאד ןעּבָאה
 .רעּבירַא טינ ןעמ ןָאק קילגמוא ַאזַא זא ,ןייװעג טימ ןעפורעגסיוא ןעּבָאה ןוא
 םהיא ןעלָאז יז ,יײז יב ןעטעּבעג ףךיז רזעלא ךיוא טָאה םעד ץוח .ןעגָארט

 רָאנ ןעטױט עלַא ןופ טױט ןימ ןעטסגרע םעד ןעגָארטרעּבירַא ןעוָאל טינ
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 ןעּבעגכָאנ ןעלעװ ייז סָאװ ,םעדכרוד ןעװעטַאר אפוג ךיז ןעלָאז ייז אּברדַא

 דנַאל עצנַאג סָאד וַא ךָאנ טרפּב ,רעמיױר יד ןופ קילג םעד ןוא טפַארק רעד

 ןוא ,ץרַאה סָאד ןעכַארּבעג יז ןעּבַאה דיר ענייז .טכָאירעטנוא ןיוש זיא

 רַאפ ןעטעּב ןעמונעג ןעּבָאה גנוטסעפ רעד ןופ רעניואוונייֵא ךס ַא יו תויה
 ןעּבָאה רעבירעד ,(החּפשמ רעסורג ַא וצ טרעהעג טָאה רזעלא םורָאװ) םהיא
 ןעּבָאה ןוא גנוגיימ .רעתמא רעייז ןעגעק תונמחר וצ ןעגעװעב טזָאלעג ךיז ייז
 ןעבעגרעגיא ןעגעװ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ידכּב ,םיחולש טקישעגּבָא טמאזעגמוא

 ןעָאלסױרַא ןוא ןעהיצּבָא יירפ ןעוָאל יז לָאז ןעמ זַא יאנתב- ,גנוטסעפ יד
 .גָאלשרָאֿפ םעד ןעמונעגנָא ןעכָאה רידנַאמָאק רעייז ןוא רעמיור יד .ן'רזעלא

 ןעּבָאה טדָאטש רעטשרעטנוא רעד ןופ רענױאװנײַא לעיפ יד זַא רעּבָא

 .עּב יז ןעּבָאה ,ןעדיא יד ןופ ךַאמבָא ןרעדנװעּב םעד ןעגעװ טסואוורעד ךיִז

 טנעפעעג ןעָאה יײז תעשּב ,דייהרעליטש טכַאנ רעד ןיא ןעפולטנַא וצ ןעסָאלש

 ןעּבָאה סָאװ יד ךרוד העידיַא םעד ןעגעװ ןעגָארקעג סוסַאּכ טָאה ןרעיוט יד
 ענעי ןענוגרעפ טינ ןעּבָאה יז ליײװ ,רַאפרעד יצ ,ךַאמּבָא טעד ןעסַאלשעג
 יז ףיוא לָאז ןעמ ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה ייז לייוו יצ ,גנוטשר רעייז ןעשנעמ

 ןופ עטסגיטומ יד .ענעי ןופ ןעפױלטנַא ץ'רַאפ דלוש יד ןעפרַאװפױױַא טינ

 ענעי ןופ ;ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז ןוא ןעגָאלשעגכװד ךיז ןעּבַאה םיטילּפ יד
 רעכעה ןעניײז ,אפוג טדָאטש ןיא ןעפָארטעגנָא ךָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ,רעּכָא

 טפיוקרעפ רעדניק יד טימ רעּבייוו יד ןוא ,ןערָאװעג טע'גרה'עגסיוא ןַאמ 4

 .יירעּפַאלקש ןיא

 ןעבעגרעּביא םהיא טלַאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד טימ ךַאמּבָא טעד
 טָאה םעד תמחמ .ןעטלַאה ןומ רע זַא ,טנעכערעג סֹוסַאֹּב טָאה ,גנוטסעפ יד
 .'רהעלא טזָאלעג יירפ טָאה ןוא ןעהיצּבַא ייז טזָאלעג רעי

 .םױא ןייז ןופ לײט ןעגיָאד םעד טגידנעעג טָאה רע יװ םעדכַאנ 5
 ץטימ לָאט.דלַאװ םוצ ןעשרַאמ עכיג ןיא ןהייג טוָאלעג ךיז רע טָאה ,עּכַאג
 טָאה ןעמ יװ טול ,ןעּבילקעגפיונוצ ןעבָאה ךיז ןעלָאז סע ואו ,סעדרָאי ןעמָאנ
 .עב רעד יב ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ ,ןעדיא ךס ַא ,טעדלעמעג םהיא
 ,ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא רע תעשפ .רװכמ ןופ ןוא םילשורי ןופ גנורעגעל
 .טשרעוצ רע טָאה ןכּב .תמא זיא העידי עגױַאד יד זַא ,ןענופעג עקַאט רע טָאה
 טפרַארעּב ןעּבָאה סָאװ ,רעטייר ענייז טימ ץַאלּפ ןעצנַאג םעד טלעגנירעגמורַא
 ןעבורפ ךיז ןעלעװ יײז ּבױא ,ןעפיױלטנַא וצ ןעדיא יד רַאפ ךילגעממוא ןעכַאמ
 םעד ןעקַאהסױא ןעסײהעג רע טָאה רעּבָא קלָאט.סופ םעד ;ןעגָאלשוצכרוד
 .עטלַאהעּב טַאהעג ךיז ןעּבָאה רענגעג יד ואו ,דלַאװ

 8 ןעמענרעטנוא וצ ,ןעגנואוװצעג ןעװעג ןעדיא יד ןענייז םעד תמחמ
  ךיז ןענָאק יז ןעלעװ רשפא ,טּפַאהעג ןעּכָאה ייז לייװ ,ץכעוט עטסיירד-דליוו
 ןעפױלסױרַא טזָאלעג ךיז יז ןעּבָאה ןכּב .ףמַאק ןעגיטומ ַא ךרוד ןעװעטַאװ
 ,רעמיור יד ףיוא ןַאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה ןוא יירשעג סיורג טימ זייוונ ;עסַאמ
 .עגּבָא טינ רָאהַא ףױא ןענייז רעּבָא ענעי .טלעגנירעגמורַא יז ןעּבָאה סָאוװ
 .רעפ רעד יב גנײל רעד ןיא ןעגײצרעפ ךיז טָאה ףמָאָק רעד ןיא ,ןעטַארט
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 טייקטסעפ רענעטלַאהעגסוא ייּב ןוא טייז ןייא ףיוא טייקטסיירד רעטלעפייווצ
 :ךיילג טינ רהייז טזָאלעגסױא ךיז טָאה רעּבָא ףוס ןייז .רערעדנַא רעד ףיוא
 עכילטע ןוא ןַאמ ףלעװצ רָאנ ןעצנַאגניא ןעלַאפעג ןענייז רעמיור יד ןופ
 טיג רעניק זיא טרהעקרעפ ןעדיא יד ןופ ;ןערָאװעג טעדנואוורעפ ןענייז
 עג טע'גרה'עגסיוא ,ןַאמ 3000 ,עלַא ןענייז ייז רָאנ ,געלשעג ןופ ץנַאג סױרַא
 םהיא ןעגעװ סָאװ ,ירא ןּב הדוהי רערהיפנָא רעייז ךיוא םעד ןעשיווצ ,ןערָאװ
 רע זיא םילשורי ןופ גנורעגעלע רעד ייּב זַא ,טגָאמרעד ןעּבױא ךיא ּבָאה
 ףרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה ןוא ,גנולײטּבָא רעשידיא ַא ןופ שארּב ןענַאטשעג
 .גנַאג .ןעשידרערעטנוא ןַא

 ףצ להעפעּב ןעכילטפירש ַא טקישעג סוניסּפסַא טָאה טַײצ רענעי ןיא 6
 רעד ןעװעג לָאמטסנעד זיא סָאװ ,סומיסקַאמ סוירעּביל וצ ןוא ץסוסַאּב
 ,ןעדיא יד ןופ דנַאל עצנַאג סָאד ןעפיוקרעפ ןעלָאז יז ,דנַאל ןופ רעטלַאװרעֿפ
 .רעקַא יד רָאג ;ןעדנירג טרָאד טלָאװעג טינ רע טָאה טדָאטש עיינ ַא םורָאװ
 .סנעגײא רעטַאװירּפ ןייז סלַא ךיז רַאפ ןעטלַאהעּב טלַאװעג רע טָאה דרע
 ןיא תואלחנ ןעקנָאשעג רע טָאה ןעטַאדלָאס עטנעידעגסיוא 800 טינ רהעמ
 .םילשורי ןופ סעידַאטס 30 ןופ ךלהמ ַא טגיל סָאװ ,סעמוא ןופ דנעגעג רעד

 טגײלעגפױרַא רע טָאה ,ןעניואװ טינ ןעלָאז ייז ואוו ,ןעדיא עלַא ףיוא
 ןעלהָאצ טפרַאדעּב ןעּבָאה יז סָאװ ,סעמכַארד ייווצ ןופ רעײטש-ּפָאק עכילרהעיַא
 -ירט יֹזַא ,םילשורי ןיא שדקמה-תיּב ן'רַאפ רעהירפ יװ ,םוילָאטיּפַאק ן'רַאפ
 .עיצַאנ רעשידוי רעד טימ טלָאמעד ןעטלַאהעג סע טָאה גירע

 .לעטיּפאק רעטעּביז

 ןענאלַא יד -- .ענעגַאמָאק ןופ סוכויטנא גינעק ם'נופ הלּפמ יד

 ןערָאװעג זיא סוניסּפסַא טניז ,רהָאי רעיפ ןעגנַאגעגייּבראפ ןענייז סע
 ןופ סוכיטנַא גינעק ןטימ קילגמוא רערעװש ַא ןעפָארטעג טָאה -- ,רסיק
 סוינעזעק .הּבס רעדנעגלָאפ רעּביא דניזעגזיוה ןעצנַאג ןייז טימ ןוא ענעגַאמָאק
 ןייק ןעּבירשעג טָאה ,ןעיריס ןופ רעטלַאװרעפ רעגיטלָאמעד רעד ,סוטעּפ
 תאנש תמחמ רעדָא תמא ץטיול יצ ,ןהייגרעד טנָאקעג טינ טָאה ןעמ -- ,םיור
 ן'טימ םורַא ךיז ןעגָארט סענַאפיּפע ןהוז ןייז ןוא סוכויטנַא זַא -- ץסוכויטנַא וצ
 יז ןעכָאה קעװצ םעד ּבעילוצ ןוא ,רעמיור יד ןעגעק ןייז וצ דרומ קנַאדעג
 .ַאפנָא ןעמ זומ ןכּב ;רעטרַאּפ יד ןופ גינעק ן'טימ דנוּב ַא ןעסָאלשעג ןיוש
 .ןײרַא ןיוש ןעזיװעּב טינ ןעלָאז יײז ידכּב ,דייהרעטכירעגמוא ייז ףיוא ןעל
 עשימיור עצנַאג יד ןעהיצנײרַא טינ ףוס.לּכ.ףוס ןעלָאז ןוא סיּפע ןעּפַאה:
 .ןעשינעהיירדרעפ עשירעגירק ןיא עירעּפמיא

 טָאה ,ערָאװעג טכַאמעג ןיוש זיא יז זַא דלַאּביװ ,הריסמ עגיזָאד יד
 עדיײּב ןופ תונכש יד לײװ ,דײהרעטכַאעּבמוא ןעזָאל טנָאקעג טינ סוניסֿפסַא
 ּםֹורָאו .ןעלטימ ערעשיגרענע ןעמעננָא לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג טָאה םיכלמ
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 טלָאװ יז ןוא ,תרּפ םייּב טגיל ,ענעגַאמָאק ןופ טדָאטשטּפױה יד ,עטַאסָאמַאס

 ײז בױא ,ךײט םעד ןהײגוצרעּבירַא רעטרַאּפ יד טכַאמעג גנירג רהייז ןכּב

 ףױא טרָא ןרעכיזַא ײז ןעּבעגעג ןוא ,טנַאלּפעג סגױזַא סָאװ סיפע ןעטלָאװ

 | : | .ןעטלַאהעּב וצ ךיז

 ,טעדלעמעג טָאה רע סָאװ ,ןירעד טּבױלגעג ץ'סוטעּפ ןעמ טָאה ןכּב

 ךיז טעװ םהיא סָאװ ,גנידצלַא ןוט וצ האשרה חֹּכ םעד םהיא ןעּבעגעג ןוא

 רָאנ ,טכַאמעג טינ תויהש ןייק עקַאט רע טָאה .גיסעמקעווצ רַאפ ןעטכודסיוא

 .טע טימ ןוא ןַאיגעל ןעטסקעז ן'טימ ענעגַאמָאק ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא רע

 ןעּגָאה עגינייז יד ןוא סוכויטנַא ןוא ,ןעגנולײטּבָא-רעטייר ןוא סעטרָאהַאק עכיל

 ץוח םהיא ןעּבָאה טיילעּב .סיּפע ןעגעו ןערעלק וצ ןעּבױהעגנָא טינ וליפַא

 רעייז ייּב .ַאסעמע ןופ סומעָאס ןוא עקידיקלַאכ ןופ לוּבוּתסירַא םיכלמ יד םעד

 ןופ רענייק םורָאװ ;טנעגעגעּב טינ דנַאטשרעדיװ םוש ןייק יז ןעּבָאה שרַאמ

 ךיז ידכּב ,דנַאה ַא ןעּביוהוצפיוא טיױרטעג טינ ךיז טָאה רענױאװנייַא עגיטרָא יד

 | | .ןעגידייטרעפ וצ

 ןיטולחל רע טָאה ,הרושּב עגירעיורט יד ןעמוקעּב טָאה סוכויטנַא תעשּב

 .ָאלשעּב טָאה רע רָאנ ;רעמיור יד טימ המחלמ ןערהיפ ןעגעװ טכַארטעג טינ
 .טנַא וצ ןוא ,טהייג ןוא טהיטש רע יװ ,ךיירגינעק ןייז ןעזָאלרעפ ֹוצ ןעס
 .ּבָא ךיז טנעכערעג רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ;רעדניק ןוא ּבייװ טימ ןעפיול

 טָאה סָאװ ,דשח ןעכילטיא ןופ רעמױר יד ןופ ןעגיוא יד ןיא ןעגינייר צ

 סָאװ ,לָאט ַא ןיא טדָאטש ןופ סױרַא רע זיא ןכּב .ןעלַאפ םהיא ףיוא טנַאקעג
 .טרעגעלעג טרָאד ךיז טָאה ןוא ,רהיא ןופ סעידַאטס 120 ןופ ךלהמ ַא טגיל

 ידכּב ,ןעטַאדלָאס ענייז ןופ גנולײטּבָא ןַא טקישעג סוטעּפ טָאה ףּכיּת .2

 זיא אפוג רע .ןָאטעג עקַאט סָאד ןעּבָאה יז ןוא ,עטַאסָאמַאס ןעמענוצנייַא
 רָאנ .ן'סוכויטנַא ןעגעק ןעטַארטעגסױרַא לייח ןייז ןופ טשער ן'טימ לייוורעד
 טָאה ,ןענופעג טציא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עגַאל רערעװש רעד ןיא ךיוא
 סעשירעגירק סיּפע ןעמענרעטנוא וצ ןעגעװעּב ךיז טזָאלעג טינ גינעק רעד

 ,טרַאװעג רע טָאה ,לזמ ןרעטיּב ןייז גידנעגָאלקעּב רָאג ,רעמיור יד ןעגעק

 סָאװ ,סוקינילַאק ןוא סענַאפיּפע ןהיז עגנוי ענייז רעּבָא .ןייז טעװ סע סָאװ

 ךרוד טגעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה ןוא םינינע.סגירק ןיא טינעג ןעוועג ןענייז

 םעד ןייז וצ לּבקמ גנירג ױזַא ןעלַאפעג טינ סע זיא ,טּפַארקרעּפרעק רעייז
 .וצסױרַא טיירגעג ךיז ןעּבָאה יז ,טרהעקרעפ ;דנַאטשרעדיװ ןהָא ןיד רזג
 ןיא ןופ טרעױדעג טָאה סָאװ ,געלשעג ןעסייה ַא ןיא .אנוש ןעגעק ןעטערט
 .רעּפ ןעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעזיװעגסױרַא ייז ןעּבָאה ,דנעבָא ןזיּב הירפ רעד

 ןעגיוצעגקירוצ ךיז ייז ןעּבָאה ,טכַאנ ןערָאװעג זיא סע זַא ןוא ,טומ ןעכילנעז

 ,רהעװנָא ןרעדנוזעּב ַא ןהָא

 רעגיזָאד רעד ךָאנ וליּפַא זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןסוכויטנַא רָאנ

 ךוא ,ןעּבײלּב וצ יאדּכ טינ ךיוא זיא ,גיטסניג ױזַא ּבָארַא זיא סָאװ ,טכַאלש
 ַו ,

 ךרוד .ןעיקיליק ןייק רעטכעט ןוא ּבײװ ןייז טימ ןעפַאלטנַא רע זיא רַאפרע
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 ,לָאס ענייז ייּב טומ םעד ןעכָארּבעגנייַא רעּבָא רע טָאה טירש ןעגיױָאד םעד
 ןייז ןופ טגָאזעגּכָא ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג ןעּבָאה ייז יװ תויח ןוא ,ןעטַאד
 .ר יד ֹוצ רעּבירַא ןענייז ןוא ןעזָאלרעפ םהיא ייז ןעּבָאה רעּבירעד ,ןיורט
 ,גנומיטש עטלעפייווצרעפ רעייז גידנעטלַאהעּב טינ ,רעמ

 .ַאר וצ ןעכוז טזומעג ןעשנעמ ענייז ןוא סענַאפיּפע ןעּבָאה רעּבירעד
 עצנַאג .יײז ןופ קעװַא ןענייז םירבח-ספמַאק ערעייז עלַא רעדייא ,ךיז ןעוועט
 ןופ טזײלעגסיוא ןוא ,תרּפ ץרעּביא םהיא טימ רעּבירַא ןענייז רעטייר ןהעצ
 /,רעטױַאּפ יד ןופ גינעק םעד ,סעזעגָאלָאװ וצ קעװַא יז ןענייז ,תונּכס עלַא
 רַאנ ,םיטילּפ ףיוא יװ ,ּבָארַא ןעּבױא ןופ יז ףיוא טקוקעג טינ טָאה רעכלעו
 ןיא ןענופעג ךָאנ ךז ןעטלָאװ יז יװ יזַא ,דובּכ ןעּבעגעגּבָא יז טָאה רע
 | ,עגַאל רעכילקילג רעגידרעהירפ ױעייז

 סוטעּפ טָאה ,ןעיקיליק ןיא סוסרּת ןיא ןעמוקעגנָא זיא סוכויטנַא זַא 3
 .דימשעג ַא טקישעגּבָא םהיא טָאה ןוא ָאירוטנעצ ַא ךרוד ןעּפַאװ טזָאלעג םהיא
 .עק רעד זַא ,ןעזָאלרעד טינ טָאה סוניסּפסַא רָאנ .םיֹור ןייק ןעטייק ןיא ןעט
 .עג רעסעּב טָאה ןוא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא טרחיפעג ןערעװ םהיא וצ לָאז גינ
 םהיא וצ ןעוָאלסױא רעדיײא ,טפַאשדניירפ עטלַא יד טכַא ןיא ןעמענ טלָאװ
 :ָאװעג ןעזיװעּב טינ סנעגירעּביא זיא סָאװ -- דנַאטשפױא םעד רעּביא סעּכ ןייז
 ךָאנ םהיא לָאז ןעמ זַא ,להעפעּבַא ןעּבעגעגסױרַא רע טָאה רעּבירעד .ןער
 ,םיור ןייק העיסנ ןייז גידנעגײלּבַא ןוא ,ןעטייק יד ןעמענּבָארַא סגעוורעטנוא
 טמיטשעּב רע טָאה ךיוא ;ןָאמעדעקַאל ןיא ןעּבײלּב טזָאלעג םהיא רע טָאה
 ןיולּב טינ ןעּבעל טנָאקעג טָאה רע זַא ,תוסנכה עדנעטיידעּב עכלעזַא םהיא רַאפ
 | ,גינעק ַא יװ וליּפַא רָאנ ,ךייר

 .עג ךיז יז ןעּבָאה רעהַא ויּב סָאװ ,,רעדֹורּב ןייז ןוא סענַאפיּפע תעשּב
 ןעּנַאה ןערָאװעג רהָאװעג סָאד ןענייז ,רעטָאפ רעייז רַאפ עטסגרע סָאד ףיוא טכיר
 אפוג יז ךיוא זַא ,טּפָאהעג ןעּבָאה ןוא גרָאז ערעװש ןופ טיירפעּב טלהיפעג ךיז ייֵז
 ןייק ןעּבירשעגקעװַא טָאה סעזעגָאלָאװ זַא ךָאנ טרפצ ,ןייז לחומ סוניסּפסַא טעװ
 .בופ ,ןעװעג טכעלש טינ יאדוא ןיא ײז םגה םורָאװ .ןעגעווטרעייז ןופ םיור
 .מיא רעשימיור רעד ּבלַאװרעסױא ןעּבעל טנָאקעג טינ יז ןעּבָאה ןעגעווטסעד
 טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ דָאנעג סיורג טימ סוניטּפסַא יז טָאה תמאּב .עירעּפ
 .רוק ַא ןיא זַא ןוא ,םיור ןייק קעװַא יז ןעגייז ףיורעד .ןעפָארטשעּב טינ יז
 ןעגייז ,ייז טימ ןעפָארטעגּפױנוצ רעטָאפ רעייז ךיֹוא ךיז טָאה םורַא טייצ רעצ
 | ,דובּכ סיורג ןיא טּבעלעג ןעּבָאה ןוא ןעּבילּבעג טרָאד יז

 'טינ תועט ןיק ּבָאה ךיא ּבױא סָאװ ,ןענַאלַא יד ןופ קלָאפ סָאד 4
 סָאװ ןעטיקס טבש ַא זיא סָאד ןַא ,םהיא ןעגעװ טנָאמרעד ןיוש ךיא ּבָאה
 --(1 ערעיזָא רעשיטָאעמ רעד ,ןופ ןוא סיאַאנַאט ןופ דנעגעג רעד ןיא טניואוו

 .ָאוא רעד .זיא ערעיזָא עשיטָאעמ יד }דנַאלסור ןיא ןָאד ךײט רעד זיא סיאַאנַאט 64

 .םתי רעוֶװ
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 סָאד ףיוא לַאפנַא-ּכױרַא ןעכַאמ וצ ןַאלּפַא ךיז טלעטשעג טייצ רענעי ןיא טָאה

 .גולדנַאהרעטנוא טרהיפעג םעד ּבעילוצ טָאה ןוא ,רעטיײװ ךָאנ ןוא ידמ דנַאל

 םעד רעּביא רַאה רעד זיא רענעי םורָאװ ;רענַאקריה יד ןופ גינעק ץטימ ןעג

 טימ ןעסילשרעפ וצ םהיא טכַאמעג טָאה (1 רדנסּכלַא גינעק רעד סָאװ ,גנַאגכרוד

 | ,רעיוט םענרעזייַא ןַא

 ,טרָאד ןהייגוצכרוד טּבױלרעד ייז טָאה רענַאקריה יד ןופ גינעק רעד זַא

 ךז ןעּבָאה סָאװ ,רעידעמ יד ףױא ןעסַאמ עסיורג ןיא ןעלַאפעגנָא ייז ןענייז

 זיא סָאװ ,דנַאל סָאד טּבױרעגסױא ןעּכָאה ןוא ,ךַאז ןייק  ףיוא טכירעג טינרָאג

 טגעוװרעד טיג ךיז טָאה רענייק ןוא ,תֹומהֹּב עכילצונ יילרע'לּכ טימ ךייר ןעוועג

 'עג ןעפָאלטנַא זיא ,סורָאקַאּפ ,דנַאל םינופ גינעק רעד .ןעלעטשוצנעגעקטנַא

 ןוא ,ןעמוקוצ טינ ןָאק רענײק ואװ ,ןעשינעטסיװ ןיא קערש ןייא ןיא ןערָאװ |

 עגעגנייַא םהיא ךיז טָאה הימ טימ רָאנ ןוא ,ןעבעגעגקעװַא גנידצלַא יז טָאה

 גײרַא ןענייז סָאװ ,רעגייווסּבעק ענייז ןוא בייו ןייז ןעפיוקוצסיוא רעדיװ ןעּב

 | .ןעטנעלַאט 100 רַאפ ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעלאפעג

 ץנַאג טסולּבױר רעייז ןעגידירפעּב טנָאקעג ןעּבָאה ןענַאלַא יד יװ תויח

 גנידצלַא גידנעטסיוורעפ יז ןענייז ןכ ,דרעװש ַא ןעהיצוצסױרַא ןהָא ןוא גנירג

 ,ג"נעק ןעועג זיא סעטַאדירעמ ואוו ,ןעינעמרַא זיּב ןעגנורדעגנייוא ,סגעוורעטנוא

 ,טכַאלש ַא טַאהעג יז טימ טָאה ןוא ןעגעקטנַא יז ןעטַארטעגסױרַא זיא רענעי

 ןופ טָאה ןַאלַא ןייא .דייהרעגידעּבעל ןערָאװעג ןעגנאפעג רע טלָאװ טעמּכ רַאנ

 *עגקעװַא םהיא טלָאװ ןוא קירטש ַא םהיא ףיֹוא ןעפרָאװעגפױרַא סנעטייוורעד

 .וצרעּביא סנעטיציב ןעּבעגעגנייַא טינ ךיז טלָאװ גינעק םעד בוא ,טּפעלש

 ןעװעטַאר וצ ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא דרעװש ץטימ קירטש יד ןעקַאה

 ססיװרעפ ןערַאּברַאּב יד ןעּבָאה ,ףמַאק ץכרוד ןערָאװעג רעדליוו ךָאנ

 ןוא ענעגנַאפעג ךסַא טימ םיהַא קעװַא רעדיוו ןעגיײז ןוא דנַאל עצנַאג סָאד

 ביניק עדיײּב ןיא טּביױרעגפיוגוצ ןעּבָאה יז סָאװ ,בױר ןעגירעּביא םעד טימ

 | 41 ןעכייר

 יגרעב רעזַאקװַאק יד ןיא ןעגנַאגכרוד יד רע טנײמ סָאד .ןודקומ רדנסּכלא 1

 עשיריא רעד וצ טינ תוכיש םוש ןייק טָאה לעטיּפאק רעצנַאג רעגיזָאד רעד 2

 ירסיק ןעשימיור ןופ רעּבײרשפיױה א יװ רָאנ סױרַא ףסוי טערט ָאד .תומחלמ
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 ,לעטיּפאק רעטכא
 וצ עדער ס'רזעלא -- .הדצמ גנוטסעפ יד טרעגעלעּב אווליס

 .ענעבעגרעטנוא ענייז

 םעד ןעמונעגרעּביא .ַאװליס סויװַאלפ טָאה טױט סע'סוסַאּב ךָאנ 1
 דנַאל עצנַאג סָאד ןענופעג טָאה רע .הדוהי רעּביא רעטלַאװרעּפ ןופ ןעטכָאּפ
 יב ןעּבילברעפ ךָאנ זיא סָאװ ,גנוטסעפ רעגיצנייא ןייא ץוח ,טכָאירעטנוא
 ַאדלָאס עלַא טימ ןעטָארטעגסױרַא רע ויא רהיא ןעגעק ןוא ,הדירמ רעד
 ,גנוטסעפ עגיזָאד יד .הביבס רעד ןופ ןעּבילקעגפיונוצ טָאה רע סָאװ ,ןעט
 יז ןופ שארּב סָאװ ,רעירַאקיס טצעזעּב ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,הדצמ ןעסייהעג טָאה סָאװ
 לעקינייארוא ןַא ,(1 רזעלא ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעכיירסולפנייא ןַא ןענַאטשעג זיא
 רענעי ןיא ,2טנַאמרעד ןעּבױא זיא סע יװ .טָאה רעכלעװ ,הדוהי םענעי ןופ
 ןעלהייצ וצ ידכּב ,הדוהי ןייק ןערָאװעג טקישעג זיא סויניריווק תעשּב ,טייצ
 . .ןעלהייצ ןעזָאל טינ ךיז ןעלָאז יז ,ןעדיא ךס ַא טדערעגנייַא ,רענױאוונייַא יד

 ןעמעלַא ןעגעק ןערָאװשרעּפ טַאהעג רעירָאקיס יד ךיז ןעכַאה ךיוא
 טימ ןעגנַאגעּב ךיז ןענייז ןוא ,רעמױר יד ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלעװ סָאװ
 יעגקעװַא ןוא טּבױרעגקעװַא ןעּבָאה ,דניפ טימ יװ ,םיטרּפ עלַא ןיא יז
 'רעזײה ערעיז ןעדנוצעגרעטנוא ןוא סנעגיא רעייז ייז ייּב טּפעלש
 עדמערפ יד ןעשיװצ ןוא ,טע'נעטעג ײז ןעּבָאה ,ןעדיא עגיזָאד יד ןעשיווצ
 "ירפ רעד ןעגעק ןעװעג דגוּב ןעּבָאה יז לײװ ,ָאטינ קולח םוש ןייק זיא
 .עגסױא ןעפָא ןעּבָאה ןוא ,סייה יױוזַא רהיא רַאפ טפמעק ןעמ סָאװ ,טייה
 .קעד ַא טינ רהעמ ןעװעג ןענייז דייר עכלעזַא רָאנ .טּפַאשטכענק עשימיור יד ןעּבילק
 .-יגדלעג ןוא תוירזכַא רעייז ןעטלַאהעּב טלָאװעג ןעּבָאה יז ןעכלעוו רעטניה ,לעטנַאמ
 ערעדנַא יד םורָאװ .םישעמ ערעייז ןופ ןהעז וצ ךילטייד ןעוועג זיא סָאד יװ ,טייקגיר
 ןַא ןעמונעג ןעָאה ןוא דנַאטשּפױא רעייז טכַאמעגטימ טַאהעג ךָאד ןעּבָאה ןעדיא
 ןעבָאה עטשירַאנעּב יד ןענַאװ זיּב ,רעמױר יד ןעגעק ףמַאק ם'ניא לײטנָא
 ,ייא ,רעדנעקירד ךָאנ זיא רעירַאקיס יד ןופ תועשר יד זַא ,טגייצרעּביא ךיז
 ,ןעזײװפיוא רעירַאקיס יד טגעלפ ןעמ תעשּב .רעמיור יִד ןופ ךָאי רעד רעד
 יז ןעגעלפ ,ןיז וצ ךמוס ךיז סָאװ ףיוא טינ ןעּבָאה תונעט ערעײז זַא
 .רָאװעגרָאפ ייז טכער טימ ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ןוטנָא תורצ רהעמ ךָאנ
 .תועשר רעייז ןעגעוװ ןעפ

 זיא סע זַא יֹזַא ,טהילּבעג תועשר יד ללכּב טָאה טייצ רענעי ןיא
 ףערָאװעג ןָאטעגּבָא טינ טלָאמעד זיא סָאװ ,הלבנ השעמ ןייא ןייק ןעװעג טינ
 ידכּב ,טײקגיגױפרַאש עצנַאג יד טדנעװעגנָא ֹוליפַא טלָאװ ןעמ ּביױא ןוא
 ןעּבעל סָאד ײס .ןעניפעג טיג ענייק ךיוא ןעמ טלָאװ ,עיינ ןעניפעגוצסורַא

 2 4 84צ ןוא 9 ,71 /1 .ז (1

2} . {, 8 1. 
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 .ָאד רעד ןֹופ ןעטילעג ךיילג טָאה ללּכ ןופ ןעּבעל סָאד יס ןוא טרפ ןופ
 רענײא ןעגײטשוצרעּבירַא טכװעג שממ ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ,הרצ רעגז

 ףעשנעמ ןעגעק טײקגיטכערעגמוא ןוא טָאג ןעגעק דניז ןיא ןרעדנַא םעד

 קלָאפ טָאד ןוא ,ןומה םעניימעג םעד טקירדרעטנוא ןעּבָאה רערהיפנָא יד

 עג ךיז טָאה ענעי .עגיטכעמ יד ןעגיליטרעפ וצ טכוזעג טָאה דצ ןייז ןופ
 .ַאטדלַאװעג ןוט וצ - רעטייװ קלָאפ סָאד ,טפַאשרעה ךעשינַאריט ַא וצ טסול

 'ליװ רעגיד'תוירזכַא רעד ןוא תורקפה יד .עכייר יד ןעּבױרעּב וצ ןוא ןעט

 ייס יד ןופ אקוד ןעגנַאגעגסױא ןיא רעדירּבסקלָאפ ענעגייא ןעגעק ןעוועד

 ןעלָאז יז סָאװ ,טרָאװ.לעדיז ןייא ןייק ןעזָאלעג טינ ןעבָאה סָאװ ,רעירַאק
 סָאװ ןוטפיוא ןייא ןייק ןוא ,עט'פדורעג יד ןעגעק טדערעגסיוא ןעּבָאה טינ
 ןעּברַאדרעפ רעייז ּבעילוצ טבורּפעגסױא ןעּבָאה טינ ןעלָאז יז

 ,ןנחוי טימ ךיילגרעפ ןיא טגיסעמעג ןעמוקעגסיוא ןענייז ייז ךיוא רָאנ
 ָאה סָאװ ,רעגריּב עלַא טעדרָאמעג טָאה רע סָאװ יד אל ,רענעי םורָאװ

 יװ טלעדנַאהעּב ײז טָאה ןוא ,ןוצע עכילצינ ןוא עטוג ןעּבעגעג םהיא ןעב

 ןיא דנַאלרעטַאפ ןייז ןעפרָאװעגנײרַא ללכּב טָאה רע רָאנ ,םיאנוש עטסגױע ידי

 ןהעשעג טנָאקעג רָאג טָאה סָאד יװ ,טינ ןעכיילג ןייז טָאה סָאװ ,קילגמוא ןַא
 ןײז וצ דרומ טײקגיטכערטרעדיג יד ןעגנַאנעּב זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ךרוד

 עטלַא עלַא יד ןוא ,תופרט ןעסעגעג רע טָאה היסהרפּב םורָאװ ,טָאג ןעגעק
 .נֹואו ןיק זיא סע זַא יױזַא ,טיהעגּבָא טיג רע טָאה גנוגינייר ןעגעװ םיניד

 ןיא ןעקנװעגנײַא ןעצנַאגניא יװַא ןעװעג זיא סָאװ ,שנעמ ַא סָאװ ,טינ רעד
 ,ללּכ ןוא טרּפ ןעגעק ןע'תובייחתה ענייז ףיוא ןעוועג רבוע טָאה ,דניז

 עלַא ןָאטעגּבָא טינ רע טָאה ןעדיצ - ארויג רֹּב ןועמש רעטייוו ןוא

 לָאז רע סָאװ ,תועשר ַא סיּפע ןַאהרַאפ זיא יצ רעדָא ? הלבנ.ישעמ עכילגעמ
 .עג רע טָאה יז דָארג םגה ,ןעדוי ענערָאּבעג.ײרפ עלַא ןַאטעגנָא ןעּבָאה טינ

  ידגיירפ וליפַא ,רהעמ ךָאנ ?ןַאריט סלַא גנולעטש ןייז ןעקנַאדרעּפ וצ  טַאה

 . ןעּבָאה יז סָאװ יד אל ,טולּב ןופ טפַאש'עבורק ןוא ןעגנוהיצעּב עכילטפַאש

 ךָאנ טכַאמעג יז ןעּבָאה יז רָאנ ,טײקגיריגדרָאמ רעייז .טכַאװשעגּבָא טינ

 ,טרעהעג טָאה ןעדמערפ ַא ןעגידעש םורָאװ . רעגיד'תוזע גָאט וצ גָאט ןופ

 עלַא ךיז ןעפערט סָאװ ,תועשר ישעמ עכילנהייוועג יד וצ ,גנוניימ רעייז טול

 -תוירזכַא ךרוד לָאר עדנעצנעלג ַא ןעלעיּפש טלָאװעג ןעּבָאה רעּבָא יז ;גָאט

 ,םיבורק עטסטנעהָאג ערעייז ןעגעק ןעוועדליוװ ןעגיד

 ןעּבָאה סָאװ ,םימודא יד ןופ טייקדליװ יד ןעמוקעגוצ ךָאנ יא וצרעד == -

 םילוונמ עגיזָאד יד .ןענַאריט יד ןופ םישעמ עג'עגושמ יד ןעכַאמכָאנ טלַאװעג

 סע ידכּב ,םילודג םינהכ יד ןעכעטשרעד וצ טייק'תוזע יד טַאהעג ןעבָאה

 ףיא ןעּבָאה יז ,טײקגיטכרָאפסטָאג ןופ ןמיס ןייק וליפַא ןעּביילּב טינ לָאז

 רעד ןופ ןעּבילּבעג גירעּביא ךָאנ זיא סע סָאװ ,גנידצלַא ןיטולחל .טגיליטרעפ
 יד ןעשרעה טזָאלעג יז ןעּבָאה טרּפ ןעכילטיא ןיא ןוא גנונעדרָא רעכילרעגריב
 ןעסקַאװעג טָאה סע ןעכלעװ ןיא .,דנַאטשוצ ַא -- טייקכילצעזעגמוא עטְסנעפַא
 .עֹּב ןעּבָאה סָאװ ,םיאנק ענעפורעגנָא ױזַא יד ןֹופ היפונכ יד טהילּבעג ןוא
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 ןעגיזָאד רעיז ןעגָארט וצ יואר ןענייז יז זַא ,םישעמ ערעייז ךרוד ןעזיוו
 א / .ןעמָאנ

 ןוא ,ןוטוצכָאנ ךיז טסיילפעג יז ןעּבָאה תועשר השעמ עכילטיא םורָאװ
 ,ייז ןעגעװ טלהייצרעד עטכישעג יד סָאװ ,סנעכערּברעפ עגידרעהירפ עלַא
 טָאה גנולעטשרָאפ רענעגייא רעייז טול .רעטסומ ַא רַאפ טנעידעג ייז ןעּבַאה
 םעד ןעטײטעּב טפרַאדעּב ,ןעּבעגעג ךיז ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעמָאנ רעד עקַאט
 טרעלקרעד ןַאק גנורהיפפיוא ענדָאמ עגיזָאד יד ןוא ,ןעטוג םוצ ןעּבערטש
 ,יד ןופ ןעכַאמ קווח טלָאװעג טימרעד ןעּבָאה ייז זַא רעדָא ,ױזַא רָאנ ןערעוו
 דָא - ןעװעג ייז ןענייז ךילשנעממוא ױזַא -- טגינייפעג ןעּבָאה ייז ןעמעוו
 ,םישעמ עטוג רַאפ תועשר עטסערג יד ןעטלַאהעג תמא ןַא טימ ןעּבָאה יז זַא

 ,רעפ ןייז ןענופעג יז ןופ רעגיצנייא רעכילטיא ךיוא טָאה רעּבירעד
 ,ףָארטש יד ןעפרָאװענּפױרַא ןעמעלַא ייז ףױא טָאה טָאג לײװ ,ףוס ןעטנעיד
 .רעּבירַא רָאנ ןַאק עבט עכילשנעמ יד ערעסָאװ ,םירוסי .טמוקעג טָאה ייז סָאװ
 רעד ,ןעדייל עלַא ןופ עטצעל יד ןוא ,ןהייטשסיוא טזומעג יז ןעּבָאה ,ןעגָארט
 ןענעווטסעדנופ .םייונע יילרע'לּכ רעטנוא ייז ףיֹוא ןעמוקעג ךיוא זיא ,טױט
 סָאד ןעּבָאה ייז רעדייא ,רעגיצניװ ןעמוקעּב טרָאפ ןעּבָאה יז : ןעגָאז ןעמ ןָאק
 זיא ,טמוק יז לעיפיוו ,ןעלהָאצעּב יז ןעצנַאגניא .דניז ערעיײז טול טנעידרעפ
 | | .ןעװעג ךילגעמ טינ ךָאד

 תונּברק רַאפ ןעלַאּפעג ןענייז סָאװ ,עגינעי יד גירעהעג יװ ןעגָאלקעּב וצ
 ךיא דנעװ רעּבירעד ןוא ,טרָא רעגיסַאּפ רעד טינ ָאד ןיא ,תוירזכַא רעייז ןופ
 :עג גירעביא ךָאנ זיא סָאװ ,גנולהייצרע ןימ ןופ לײט םעד וצ רעדיװ ךיז
 .ןעּבילּב

 ,ייאניא םהיא טימ סָאװ ,רעירָאקיס יד ןוא ץ'רזעלא ןעגעק זיא ןכּב 2
 ףעשימױר רעד ןעטָארטעגסױרַא ,הדצמ טצעזעּב טַאהעג ייז ןעּבָאה םענ
 גינעטרעטנוא רע טָאװה דנעגעג עצנַאג יד .לייח ןייז ןופ שארּב רידנַאמָאק
 רעטרע עגיסַאּפ יד ןיא טלעטשעגקעװַא טָאה ןֹוא הימ סיורג ןהָא טכַאמעג
 ידכּב ,רעומ ַא טימ טלעגנירעגמורַא רע טָאה אפוג גנוטסעפ יד .,ןענַאזינרַאג
 רעדנַאנופ טָאה ןוא ,ןעפױלטנַא וצ רעווש עטרעגעלעּב יד רַאפ ןייז לָאז סע
 .רעגַאלַא ןעּבילקעגסױא רע טָאה ךָאנרעד .סרעטכעװ רהיא ףיוא טלעטשעג
 - ,גנורעגעלעּב רעד בעילוצ גיסעמקעווצ סרעדנוזעב ןייז לָאז סָאװ ,ץַאלּפ
 יָאה גנוטסעפ רעד ןופ ןעזלעפ יד ואװ ,טקנוּפ םענעי ךיא ןעוועג זיא סָאד
 דָארג זיא טֹרָא םענעי ןיא םגה ,תונכש רעד ןיא גרַאּב םעד טרהירעּב ןעּב
 יד ןיולּב טינ םורָאװ .טנַאיװָארּפ ןעגיטיונ םעד ןעמוקעּב וצ ןעוװעג רעווש
 טזומעג ,וצרעד טמיטשעּב ןערָאװעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבָאה גרַאװנעסע
 יד ךא רָאנ ,ןעטײקגיריוש עטסערג יד טימ ןוא םיקחרמ ןופ ןעגניירּב
 ןופ טיװ טינ לײװ ,רעגַאל ןיא ןערהיפנײרַא טזומעג ןעמ טָאה רעסַאװ.קנירט
 ןעװעג טינ לַאװק ןייק ןיא טרָא םעד

 רע טָאה ,תונכה עגיטיוג יד טכַאמעג ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה .ַאװליס זַא
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 עטטערג יד טרעדָאפעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטײּברַא-טגנורעגעלעב יד ןעּבױהעגנָא
 יגנוטסעפ רעד ןופ טײקרַאטש רעד תמחמ גנוגנײױטשנָא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא
 ;ןפוא ןעדנעגלָאפ ףיוא טיוּבעג זיא יז

 .נעטיידעּב ַא ןופ ןוא ףקיה םעניילק ןייק טינ ןופ ןייטש-.ןעזלעפ ַא 3
 ןַאק ןעמ סָאװ ,סגעּבָארג עפעיט ןעטייז עלַא ןופ םורַא ןעלגניר ךיוה רעד
 טרָאד ןענָאק תויה טינ ןוא ןעשנעמ טינ סָאװ ןוא ןהעזרעד טינ דנורג רעייז
 ַא ןעטנוא ןופ זלעפ רעד וצ טזָאל רעטרע ייװצ ןיא טינ דהעמ  ;ןעמוקוצ
 צגיזַאד יד ןופ רעניא רעד .רערעװש ַא ץלַא ךָאנ רעּבָא זיא סָאװ ,גנַאגוצ
 ףױא סָאװ ,רערעדנַא רעד ,טייז.חר:מ ןיק חלמה םי ןופ ךיז טהיצ ףךעלגעטש
 ןָא ןעמ טפור ןעטשרע םעד .טייז.ברעמ ןייק -- ןהייג וצ רעגנירג זיא םהיא
 רע םורָאװ ,לעגעטש-ןעגנַאלש ,טהיירדעג קרַאטש ןוא לָאמש זיא רע תמחמ
 ךיז טרהעק ,עוּפש ם'נופ סױרַא ןעצרַאטש סָאװ ןעציטש יד יײּב ךיז טכערּב
 ,גנייל רעד ןיא לעסיּבַא רעדיװ ךיז טהיצ ןוא ןײלַא ְךיִפ וצ סלָאמטּפָא םוא
 ףױא טהייג ןעמ תעשּב .לעיצ םוצ רעטנעהעג ךילעמַאּפ רָאנ טמוק רע זַא ֹזַא
 ,סופ ןייא טימ ןערַאּפשנײַא טסעפ גידגעטש ךיז ןעמ זומ ,געװ ןעגיזָאד םעד
 םורָאװ ,גנוטער ןהָא ןערָאלרעפ ןעמ ןיא ,טיוא ךיז שטילג ןעמ .ּביוא םורָאװ
 ףעכילקערש רעייז סָאװ ,ןעדנורגּבָא עפעיט טנעטעעג ןעגייז ןעטייז עדייּב וצ
 .ןעשגעמ ןעטסגיטומ םעד וליפא ןרעטיצרעד ןעכַאמ ןָאק קילּבנָא

 ןופ ךלהמ ַא לעגעטש ןעגױָאד םעד ףיוא טגײטשעגפױרַא טָאה ןעמ זַא
 סָאװ הלעפ לייט ןעטשרעּבױא םעד ךיז רַאפ ןעמ טָאה טלָאמעד ,סעידַאטס 0
 ,ךַאלפ ןעטיירּבַא ןעּבױא ןופ טעדליּב רע רָאנ ,גיציּפש סיוא טינ רעּבָא טהעז
 טָאה רע סָאװ ,גנוטסעפ ַא טיּבעגסױא לודג ןהֹּכ ןתני טשרעוצ טָאה טרָאד
 ןימ ךסַא ןעּבעגעג ךיז סודרוה גינעק טַאה רעטעפש .,הדצמ ןעּבעגעג ןעמָאנַא
 ןעצנַאג םעד טלעגנירעגמורַא טָאה רע .דנַאטש ןעטוג ַא ןיא ןעטלַאהוצסיוא יז
 .עסייוו ןופ רעױמ ַא טימ ,ףקיה ןיא סעידַאטס ןעביז טלַאה סָאװ ,גרַאּב ץיּפש
 ןעליא טכַא ןוא ךיוה יד ןעליא ףלעװצ ןעװעג זיא סָאװ ,רענייטש-רעדַאװק
 יד ןעלייא 50 ֹוצ סמערוט 37 רהיא ףױא טױּבעגסױא טָאה ןוא ,טיירּב יד
 סָאװ ,תוריד יד וצ ןעמוקוצ טנַאקעג ןעמ טָאה סמערוט עניזָאד יד ןופ ;ךיוה
 עזַאפ רעױמ רעד ןופ טייז רעטסגינייועגיא רעד וצ טיוּבעגוצ ןעוועג ןענייז
 .עג גיעק רעד טָאה ץיּפש םנופ הטש טצע םעד רעּבָא .גנייל רעצנַאג רהיא
 טעפ סרעדנוזעב ןעוועג טרָאד זיא דרע יד לייװ ,ןעטײּברַאעּב םוצ יירפ טזָאל
 דנַאל.רעקַא עצנַאג סָאד טגײטשעגרעּבירַא טייקרעפכורפ רהיא ןיא טָאה ןוא
 טכוזעג גנוטסעפ רעד ןיא ןעּבַאה סָאװ ,ןעשנעמ יד ןעּבָאה ױזַא ןוא ,לָאט ןיא
 גונעג טיג טלָאװ ןעמ בוא ,טיוג ןייק ןעדייל טפרַאדעּב טינ ,גנוטער רעייז
 ,טנַאיװַארּפ טרהיפעגוצ

 גנַאגוצ ןעגיד'ברעמ םייּב טיוּבעגסיױא רֹע טָאה ץַאלַאּפ ןעכילגיגיק ַא ךיוא

 ןעװעג זיא ןָאטנָארפ ןייז סָאװ ,ץַאלַאּפ רעגיזָאד רעד .רעיומ ןופ ּבלַאהרעטנוא
 ןוא ,ןרעיומ עקרַאטש ןוא עכיוה רהייז טַאהעג טָאה ,טייז.ןופצ ןייק טדנעוװעג
 :גיגייוװעגיא רעד ,ךיוה יד ןעלייא 60 וצ סמערוט רעיפ ןעלקניוו יד ןיא ךיוא
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 ןוא ןיש ןעװעג זיא רעדעּב ןוא סעײרעלַאג ,ןעלַאז ענייז ןופ ץוּפ רעטס
 ןעליד יד ןוא טנעו יד ,ןיטש ןייא ןופ םוטעמוא ןעלייז יד ,לופטכַארּפ
 : ,קיאַאזָאמ טימ טגיילעגסיוא םוטעמוא

 ואװ ,רעטרע עלַא ןיא ןלעפ ןיא ןעקַאהסיוא טזָאלעג רע טָאה רעטייוו
 ןוא ץַאלַאּפ םייּב ןעּבױא טסייה סָאד ,ןעשנעמ רַאפ תוריד ןעוועג ןענייז סע
 םעדכרוד ןעפַאשרעפ וצ ידכּב ,רעמינורּב להָאצ עדנעטיידעּב ַא ,רעיומ ץ'רַאפ
 69 יײז ןעטלָאװ ױזַא סָאװ ,רעסַאװ סַאּפַאז ןעסיורג ַא ךיוא ןָאזינרַאג ן'רָאפ
 | .ןעלַאװק ןופ ןעמוקעּב

 .טקַאהעגסױא ,געװַא זלעפ ץיּפש םוצ טרהיפעג טָאה סיוא ץַאלַאּפ ןופ
 רעּבא .ןהעז טנַאקעג טינ םהיא ןעמ טָאה גינייװסיוא ןופ סָאװ ,ןייטש ןיא
 רָאנ טנַאקעג ךיא אנוש רעד טָאה ,ןהעזעג ָאי טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלגעוו יד
 ןייז תמחמ ףיױרַא טינ ןעמ ןָאק ןעגיד'חרזמ ן'פיוא םורָאװ :ןעצונסיוא רעווש
 .ץפיוא גינעק רעד טָאה רעּבָא ןעגיד'ברעמ םעד ;עבט רעטרעדלישעג ןעּבױא
 ןופ ןענַאטשעגּבָא זיא סָאװ ,םערוט ןעסיורג ַא ךרוד טצישעג טא ןעטסלָאמש
 ןעמ טיג סָאװ ןוא ,ןעלייא 1000 ףױא יװ רעגיצניװ טינ 'גנוטסעפ םצע רעד
 וליפַא .הימ רעגנירג טימ ןעמעננייֵא טינ ןוא ןעדיימסיוא טנָאקעג םהיא טָאה
 ןערָאװעג טגיריוושרעפ םעדכרוד זיא גנוטסעפ רעד ןופ רעכוזעב עכילדירפ יד
 | ,ןהײגוצסױרַא ןוא ןיירַא

 ידכּב ,טסנוק ןוא רוטַאנ טגינייארעפ ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז ןעּבָאה ןכּב

 ןעלַאפנָא עכילדנייפ ןעגעק רעכיז גנוטסעפ יד ןעכַאמ וצ

 .יורג רעד ןעקעװרעד טזֹומעג טָאה גנורעדנואוועב ערעסערגַא ךָאנ 4
 רעגנַאל רעד ןוא ,ןעּבילקעגפיונוצ .ןעװעג זיא טרָאד סָאװ ,טנַאיװָארּפ םוכס רעס
 ןעגעלעג זיא טרָאד םורָאװ .ןעטלַאהעג טרָאד ךיז טָאה סע סָאװ ,טייצ ךשמ
 ענעגייא סָאד ;ןערהָאי ףיוא ןעקעלק טנָאקעג טָאה סָאװ ,האובּת רועיש ַא ןהָא
 ןוא ןעלטייט ,לעמיוּב ,ןייװ סַאּפַאז רעסיורג ַא גנוטסעפ רעד ןיא ןעוװעג זיא
 ,תוריּפ יילרע'לפ

 ןעמונעגנייַא תואמר ךרוד ןעּבָאה רעירַאקיס ענײז טימ רזעלא תעשּב

 .,שירפ יֹזַא ןוא ןעברַאדרעפמוא ךָאנ ןענופעג גנידצלַא רע טָאה ,טרָא םעד

 טָאה ןעמ טניז םגה -- טגײלעגנײרַא טַאהעג טשרָאקָא סע טלָאװ ןעמ יװ טקנופ

 ןעּבָאה רעמױר יד סָאװ ,טייצ רעד זיּב ,ןעסַאּפַאז עגיזָאד יד טגײלעגקעװַא

 יד ךיוא רעּבָא .טרעדנוהרהָאיַא טעמּכ קעװַא זיא ,גנוטסעפ יד ןעמונעגנייא

 ןעמ זַא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא תוריּפ יד ןופ טשער םעד ןענופעג ןעּבָאה רעמיור

 רעגיזַאד רעד ןופ הּבס רעתמא רעד רַאפ ןעסע םוקלופ יז טנָאקעג טָאה

 סָאװ ,טפול רעד ןופ עבט יד ןעמעננָא אמתסמ ןעמ ףרַאדעּב טײקגיטפַאהרעוד

 ענירמוא עלַא ןופ יירפ יז זיא גנוטסעפ רעד ןופ עגַאל רעכיוה רעד תמחמ
 .דרע רעד וצ רעטנעהענ רָאפ ןעמוק סָאװ ,סערַאּפ

 ,םינימ עלַא ןופ רהעװעג ךס ַא ןענופעג טרָאד ךיז טָאה רעטײװ

-- 240 -- 



 תומהלמ עשידיא יד

 ,ןַאמ 10000 רַאפ ןעקעלק ןעטלָאװ סָאװ ןוא טגײלעגקעװַא טָאה סודרוה סָאוװ

 ,יילּב ןוא רעּפוק ,ןעזייַא עטײּברַאעּבמוא ךיוא ןוא

 םורָאװ .דוסי ןעטוגַא טַאהעג ןעּבָאה תונכה עגידלַאװעג עגיזָאד יד

 .עטלעהעּבַא רַאפ גנוטסעפ יד טמיטשעּב ןעּבָאה לָאז סודרוה זַא ,טגָאז ןעמ

 .הנּכס עגידנעײװצ ַא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע לײװ ,אפוג ךיז רַאפ שיִנ

 סע ,טַאהעג ארומ רע טָאה םהיא רַאפ סָאװ ,קלָאּפ ןעשידיא םעד דצמ ענייא

 עטלַא יד ןיורט ץפיוא ןעצעזפורַא רעדיװ ןוא ןעפרַאװּבָארַא טינ םהיא לָאז

 ןעװעג זיא רעּבָא הנּכס ערעטסנרע ןוא ערעסערג יד ;עילימַאפ עכילגיניק

 רהיא טָאה עטצעל יד םורָאװ .ערטַאּפָאעלק ןיגיניק רעשיטּפיגע רעד דצמ

 לָאז רע ,ן'סוינָאטנַא ןעטעּבעג יז טָאה גידנעטש רָאנ ,ןעטלַאהעּב טינ גנוניימ-

 ןיא ןוא .ךיירגיניק ןייז ןעקנײשקעװַא רהיא ןוא ןסודרוה ןע'גרה ןעזַאל

 עג זיא סָאװ ,סוינָאטנַא סָאװ ןרעדנואװרעפ ךיז ןעמ זומ ןע'תמא רעד

 ןױש טָאה ,גנופרַאװרעטנוא רעשיפַאלקש וצ זיּב רהיא ןיא טבעילרעפ ןעוו

 ,עג טינרָאג ךיז טָאה רענײק זַא ,ךָאנ טרפּב ,גנַאלרעפ רהיא טליפרע טינ

 .ָאה תוגאד עכלעזַא .הבוט יד רהיא ןוט וצ ןופ ןעגָאזּבָא ךיז לָאז רע ,טכיר

 ָארטעג סע טָאה יױװַא ןוא ,הדצמ ןעגיטסעפעּב וצ ן'סודרוה ןעגיואוועּב ןעב

 .ױר יד ןעזָאלעגרעּביא רע טָאה גנוטסעפ רעגיזָאד רעד ןיא דָארג זַא ,ןעפ

 ןףעדיא יד ןעגעק המחלמ רעד ןיא טיײּברַא לעקיטש עטצעל יד רעמ

 ,טגָאמרעד ןיוש זיא סע יװ ,טָאה רערהיפ-סגירק רעשימיור רעד זַא 5
 טָאה ןוא גיניװסױא ןופ רעױמַא טימ ץַאלּפ ןעצנַאג םעד טלעגנירעגמורַא

 .ױלטנַא טינ לָאז ןָאזינרַאג ןופ רענייק זַא ,ןעשינערהָאװרעפ עיונעג טכַאמעג
 ראנג ןעגומטעג טָאה רע םגה ,גנורעגעלעּב יד ןעּבױהנַא טזָאלעג רע טָאה ,ןעפ

 ןענָאק טרָאד לָאז ןעמ צרעד ןעסַאּפ ךיז לָאז סָאװ ,טרָא ןעגיצנייא ןייא

 | | ןעלַאװ ןעיוּבפיוא

 ןופ טרהיפ סָאװ ,געװ םעד טשרעהעּב טָאה סָאװ ,םערוט ץ'רעטניה

 רעגיגייטש ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ולעפ ץיּפש םוצ ןוא ץַאלַאּפ םוצ טייז-ברעמ-

 .עגסױרַא ןעװעג טייװ גונעג זיא סָאװ ,טיירּב רעדנעטיידעּבצ ַא ןופ לעגרעּב

 רעד .הדצמ רעדײא ,רעפעיט ןעלייא 300 טימ ןעגעלעג זיא רע רָאנ ,טקוד

 .ליס טָאה ,זלעפ רעסייװ רעד ןעפורעגנַא סָאה ןעמ סָאװ ,לעגרעּב ןעגיזָאד

 ןעשנעמ עניײז ןעסײהעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןעמענניײא טזָאלעג ַאװ

 : .דרע ןעגניירּב

 ןעשנעמ ךס ַא ןופ טײּברַא רעגיסיילפ רעד תמחמ ךיז טָאה ןעכיג ןיא |

 סָאה ךָאנ רעּבָא .ךיוה יד ןעליא 100 ןופ עצמַאד עטסעפ ַא ןעּביוהעגפיוא

 סלַא ןענעיד וצ ידכּב ,גונעג ךיוה ןוא טסעפ טכודעגסיוא טינ סָאד ךיז

 ךָאנ ןעּבױא ןופ טיוּבעגסױא ןעמ טָאה ןכּב ,טענישַאמ יד רַאפ טרָא-דנַאטש

 ּןעװעג ןעניז אפוג סענישַאמ יד ,רענייטש עסיורג ןופ ייּבעג ןעכיוה ַא

 סוטיט ךָאנרעד ןוא סוניסּפסַא רעהירפ סָאװ ,יד יװ  ,ױזַא טקנוּפ טכַאמעג

 םעד ץוח .ןעקַעװצ-סגנורעגעלעּב ּבעילוצ טכַארטעגסױא ייז טַאהעג ןעּבָאה
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 ךעװעג זיא סָאװ ,ךיוה יד ןעלייא 60 ןופ םערוט ַא טיוּבעגסױא ךָאנ ןעמ טָאה
 רעמױר יד ןעּבָאה ץיּפש ןופ סָאװ ןוא ןעזייא טימ ןעגָאלשעּב ןעצנַאגניא
 ןופ רעגידייטרעפ יד ץןעּבירטעגקירוצ ןעטסילַאּב ןוא ןענָאיּפרָאקס ךס ַא טימ
 ןעקעטשסױרַא ּפָאק ַא וליּפַא טזָאלרעד טינ ייז ןוא ןרעױמ יד

 וא קַאּבמערוטש ןעגידלַאװעג ַא ןעכַאמ טזָאלעג .ַאװליס טָאה רעטייוו
 טעמּכ טָאה ןעמ םגה ןוא ,רעױמ רעד ףיוא רעהפיוא ןָא םהיא טימ ןעּפוטש
 .עגעגנייַא טרָאפ ךיז םהיא טָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןערעטש וצ יז טנָאקעג טינ
 ןופ רעירַאקיס יד ןעּבָאה דניװשעג רָאנ .ךָאל ַא רהיא ןיא ןעכַאמ וצ ןעּב
 יד וליפַא ןעּבָאה רהיא ןעגעק סָאװ ,רעיומ ַא ךָאנ טיוּבעגסױא גינייוועניא
 יא ןייז לָאז יז זַא ידכּב םורָאװ .ןוטפױא טנָאקעג טינ טשינרָאג סענישַאמ
 .ַאה העּפטש יד ןופ טפַארק יד ןעכַאװשוצּבָא טייקכייוו רהיא ךרוד דנַאטש
 ,טכַאמעג ױזַא יז יז ןעּב

 רעד ךָאנ ןעקע יד טימ רעצעלק עסיורג טגיילעגפיונוצ ןעּבָאה ייז
 ןיא דנַאנַא ןעּבענ ןעגיצעג ךיז ןעּבָאה ייז ןופ תורוש ײװצ זַא ,ױזַא גנייל
 .תורוש עדייּב ןעשיווצ ללח ןעטשלעטימ םעד .טיירּב:רעױמ ַא ןופ דנַאטשּבָא ןַא
 ךיז לָאז דרע יד רעּבָא ידכּב .דרע טימ טליפעגסיוא יז ןעּבָאה רעצעלק
 :רעפ ייז ןעּבָאה ,לֵאװ םעד ןעכַאמ רעכעה טעװ ןעמ זַא ,ןעטישערדנַאנופ טינ
 ערעדנַא ךרוד ,גניל רעד ןיא ןעגעלעג ןעניײז סָאװ ,רעצעלק יד ןעדנוּב
 .נַאג רעד זַא ױזַא ,טײרּב רעד ןיא טגיטסעפעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,סנעקלַאּב

 יד ןעּבָאד ןָא טלָאמעד טניז .זױהקָאלּב ַא יװ ןהעזעגסיוא טָאה ייּבעג .רעצ -
 :עסַאמ רעכייוװ רעד ףיוא ןעקריװ וצ טרעהעגפיוא סענישַאמ יד ןופ ןעסיוטש
 ןערָאװעג רעטסעפ ךָאנ ייּבעג רעצנַאג רעד זיא ּפעלק יד ךרוד ,רהעמ ךָאנ

 טעװ רעכיג זַא ,טנעכערעג רע טָאה ,טקרעמעּב סָאד טָאה ַאװליס זַא
 - .לָאס ענייז ןעסייהעג טָאה ןוא ,רעייפ ךרוד לַאװ םעד ןערעטשעצ ןענעק רע
 טָאה עקַאט ןוא .ןעצרַאקלוטש עגידנענערּב עסַאמ ַא ףיורעד ןרעדיילש ןעטַאד
 נָא ךיג ,ץלָאה ןופ לייט ןעטסערג םוצ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,רעיומ יד ךיז
 ןעלעה ןיא ןענַאטשעג דלַאּב יז זיא יֹוּב ןעגנירג רהיא תמחמ ןוא ןעדנוצעג
 ,דנורג ץזיּב טּפַאחגמורַא ,רעקַאלּפ

 .ןופצ ַא ןעּביױהעגפױא ךיז טָאה הפרש רעד ןופ ּבױהנָא םייּב רעּבָא
 .עגקעװַא טָאה רע :רעמיור יד רַאפ ךילרהעפעג ןערָאװעג זיא סָאװ ,טניװ
 "םינּפ ןיא יז ןעּבירטעג ייז טָאה ןוא גנוטסעפ רעד ןופ ןעמַאלּפ יד ןעזָאלּב
 ,ָאה יז לײװ ,גלָאּפרע ם'ניא ןעװעג שאימ ןיוש ךיז יז ןעּבָאה טעמּכ .ןײרַא
 רעּבָא .טגערּברעפ ןערעװ טינ ןעלָאז סענישַאמ ערעייז ,טַאהעג ארומ ןעּב
 ןמ רזגַא ךרוד יװ ֹזַא ,טהיירדעגמוא טניװ רעד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ
 ,רַאטש ךיילג ֹוצ גידנעהייו ןוא ,טייז.םורד ןייק ןָאטעג רהעק ַא ךיז ,םימשה
 ןיש טָאה סָאװ ,רעױמ ן'פוא קירוצ םַאלּפ יד ןעּבירטעג רע טָאה ,רעק
 .סטָאג טנעקרעד רעמיור יד ןעּבָאה ןופרעד .ןעטנוא זיּב ןעּביױא ןופ טנערּבעג
 .,ןעצרַאה ןעכילהיירפ ַא טימ רעגַאל ןיא טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה ןוא ףליה
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 ירעד .םערוטש םעד ןעכַאמ וצ ןעגרַאמ ףױא העד רעד ייּב טסעפ גידנענייז
 טינ לָאז רענייק ידכּב ,ןעטיה גנידצלַא טכַאנ רעּביא טזָאלעג יז ןעּבָאה לייוו

 ,גנוטסעפ רעד ןופ ןעפולטנַא ןענָאק

 טקנוּפ ,טכַארטעג טינ ןיטולחל רזעלא טָאה ןעפױלטנַא ןעגעוו רָאנ 6
 דלַאּב יװ ,טרהעקרעפ .טּבױלרע טינ ןרעדנַא ןייק ךיא סע טלָאװ רע יװ ױזַא
 ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,רעייפ ןופ טרעטשעצ זיא רעיומ יד זַא ,ןחעזעד טָאה רע
 .עגרָאפ ךיז רע טָאה ,גנוגידייטרעפ רעדָא גנוטער רעד ּבעילוצ לעטימ ױעדנַא
 זַא ,רעדניק ןוא רעּביװ יד ןעלדנַאהעּב ןעלעו רעמיור יד ױזַא יװ ,טלעטש
 ,סולשעּב םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ,דנעה יד ןיא ייז וצ ןעלַאפנײרַא ןעלעוו יז
 טָאה בצמ ןעגיטציא םעד ייּב יװ תויה ןוא .טיוט ַא ןוטנָא ךיז ןעזומ עלַא זַא
 .קרַאטש יד ןעפורעגפיונוצ רע טָאה ןכּב ,עטסעּב סָאד רַאפ ןעטלַאהעג סָאד רע
 וצרעד ייז ןרעטנומוצפױא טכװעג טָאה ןוא טירבח ענייז ןעשיווצ עטסגיטומ
 :עדער רעדנעגלַאפ ךרול

 וצ טינ העד רעד ייּב טסעפ רימ ןענייז ,םירבח עגיטומ ,גנַאל ןיוש,
 ,ןײלַא טָאג ץוח ,ןרעדנַא ןַא ןעֶציִמע טינ ןוא רעמיור יד טינ גינעטרעטנוא ןייז
 טציא ,ןעשנעמ יד רעּביא רַאה רעכילצעזעג ןוא רע'תמא רעד זיא רע לייוו
 טימ ןעגיטפערקעּב ֹוצ זנוא טפור סָאװ ,קילּבנעגױא רעד ןעמוקעג זיא רעּבָא
 הזובמ ןײלַא ןעכַאמ טינ ךיז רימָאל ,ןכּב .סולשעּב ןעכיוה רעזנוא טַאט רעד
 ןעגָארטרעּביא טנָאקעג טינ רימ ןעּבָאה רעהירפ סָאװ ,רימ סָאװ ,םעדכרוד
 ךיז ףיוא ןעהיצפױרַא טציא ןעלעװ ,טּפַאשטכענק עכילרהעפעגמוא ןַא וליּפַא
 עטסכילקערש יד ךיוא טּפַאשטכענק רעד טימ םענייאניא ןעליוו ןעטוג ן'טימ
 יד ןיא ןעלַאפנײרַא ןעלעװ רימ ןעװ ,ןעמוק זנוא ףיוא ןעלעװ סָאװ ,םירוסי
 יצטשרע יד ןעװעג ןענײז רימ יװ ֹזַא טקנוּפ םורָאװ .רעמיור יד ןופ דנעה
 אטצעל יד ךָאנ רימ ןענײז ,ךָאי רעייז ןעגעק ןענַאטשעגּפױא ןענייז סָאװ
 רעדנוזעּב ַא רַאפ סע טלַאה ךיא ןעפמעק וצ ךָאנ ןעּבָאה יײז ןעמעװ טימ
 דובּכ טימ ןהייגוצרעטנוא הֹּכ םעד ןעּבעגעג זנוא טָאה רע סָאװ ,דָאנעג סטָאג
 סָאװ ןעשנעמ ערעדנַא טרעשעב ןעװעג טינ זיא סָאװ ,ןעשנעמ עיירפ סלַא
 ,דיימרעטכירעגמוא ןערָאװעג טגיטלעװעג ןענייז

 ןיא ןעלַאפנײרַא רימ ןעלעװ ןעגרָאמ זַא ,רעהירפ ןופ ךָאד ןעסייוו רימ
 ערעזנוא טימ םענייאניא הרירּב יד רימ ןעּבָאה ךָאנ רעּבָא ;דנַאה ס'אנוש
 ןער עטש טינ םיאנוש יד ןענָאק סָאד .טיױט ןע'דובּכּב ַא ןעּברַאטש וצ עּבעיל
 רעַייז ןיא דיהרעגידעּבעל זנוא ןעמוקעב ןעלעװ טינ ןעלָאז ייז קרַאטש יװ
 יז דנַאטש ןיא רהעמ טינ ךא הימ ןענייז ,טיז רעדנַא רעד ןופ .דנַאה
 ערעזנא תעשּב ,רשפא ּבױהנָא ןיא .ךילג .ףפמַאק ןיא ןיז וצ חצנמ
 יב דנַאטשרעדיװ ןעסיורג ַאזַא טנעגעגעב ןעּבָאה טייהיירפ וצ ןעגנוּבערטש
 רימ ןעּבָאה ,דנייפ ערעזנוא דצמ ןערעטערג ַא ךָאנ ןוא טײלסדנַאל ערעזנוא
 רע זַא ,ןהעוניײַא ןוא ,טָאג ןופ הרזנ יד ןזיא סָאװ ,ןהייטשרעפ טפרַאדעּב
 יַזַא לָאמַא זיא סָאװ ,קלָאּפ עשידיא סָאד גנַאגרעטנוא םוצ טמיטשעּב טָאה
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 טלָאװ ,זנוא וצ גילעוטייל ןעּבילּבעג טלָאװ רע ּבױא םורָאװ .ןעװעג רעייט
 לעיפ יױזַא ןעמוקעגמוא ןענייז סע יװ ,טקוקעגוצ גיהור יֹוזַא טינ אמתסמ רע
 ןופ תושר ןיא טדָאטש עגילייה ןייז ןעּכעגעגרעּביא טינ טלָאװ ןוא ,ןעשנעמ
 ןײלַא זנוא זַא ,ןעפָאה ךָאנ ןעד רימ ןענָאק ָאד ןוא .גנורעטשעצ ןוא רעייפ
 ץנַאג ןעּבײלּב וצ ןעבעגניֵא ךיז טעװ קלָאפ ןעשידיא ןעצנַאג ןעשיווצ
 .עג ןעּבָאה טינ ןעטלָאװ רימ יװ ױזַא ,טייהיירפ רעזנוא ןעװעטַאר וצ ןוא
 יד ןירעד ןעװעג ךָאנ ןענייז רימ סָאװ טײצ רעד ןיא ,טָאג ןעגעק טגידניז
 | ! ערעדנַא רַאפ ךרד ירומ

 .גוטרַאװרע עטסוּפ ערעזנוא טשינ.וצ טכַאמ טָאג יװ ,ךַאד טהעז רהיא =
 טרעטשעצ סָאװ ,גָאלפַא זנוא רעּביא ןעמוק טזָאל רע סָאװ םעדכרוד ,ןעג
 .וא וצ עגונּב טצונעג זנוא טָאה סָאװ םורָאװ .ןעגנונעפָאה ערעזנוא ןעצנַאגניא
 -יצ ןוא ?ןעמענוצנייַא טינ זיא גנוטְסעפ עגיזָאד יד סָאװ ,סָאד גנוטער רעז
 טגה ,גנוטער ףיוא .גנונעפַאה עכילטיא ןעמונעגּבָא טינ זנוא ייּב טָאג טָאה ןעד
 עגירעּביא עלַא ןוא רהעװעג ךסַא ,טנַאיװָארּפ סַאּפַאז ןעכייר ַא ןעּבָאה רימ
 סָאװ ,לַאפוצ ןײק ןעװעג טינ זיא סָאד םורָאװ ? רתוהו יד ןעכַאז עגיטיונ
 .טגמוא ךיז טָאה ,דנייפ יד ןעגעק טדנעוװעג ןעװעג הלחתכל זיא סָאװ ,רעייפ רעד
 ןרָאצ סטָאג- רָאנ ,טיובעגסױא ןעּבָאה רימ סָאװ ,רעױמ רעד ןעגעק טרהעק
 רעזנוא ןיא ןעֶגנַאגעּב ןענײז רימ סָאװ ,סנעכערּברעפ לעיפ יד ןעגעװ ןופ
 .ײל רימָאל רַאפרעד ףָארטש יד רעֹּבָא .טײלסדנַאל ערעזנוא ןעגעק תעגושמ
 .גוא ךרוד טָאג ןופ רָאנ ,רעמיור יד ןופ ,םיאנוש.םד ערעזנוא ןופ טינ ןעד
 טדנעשעגמוא .ערעגנירג ַא זיא ףָארטש ןייז םורָאװ ;דנַאה רענעגייא רעז
 .גיק ערעזנוא -- ןעטײק-ןעפַאלקש ןופ יירפ ,ןעיורפ ערעזנוא ןעּברַאטש ןעלָאז
 נַא םעד רעניא רימ ןעלעװ ,טױט ןייז ןעלעװ ייז יװ םעדכָאנ ןוא !רעד
 ןעּבָאה רימ וַא ,םהוּו רעד טעװ טלָאמעד - דסח ןעטצעל םעד ןוט ןרעד
 / .תױל ע'דובּכּבַא ןנוא ןעטייּברעפ ,טייהיירפ יד ןעטלַאהעג ךיוה

 .ַאז ערעײט ערעזנוא רעײפ ךרוד ןערעטשעצ רימָאל רעּבָא רעהירפ
 רעמיר יד זַא ,טרעכױעּב ןיּב ךיא םורָאװ :גנוטסעפ עצנַאג יד ןוא ןעכ
 .רעגידעּבעל ןעּפַאכ ןענָאק טינ ונוא ןעלעװפײז זַא ,ןרעגרע ךיז ןעלעוו
 רימָאל גרַאװנעסע יד טינ רהעמ .ּביור םעד ןערהעװנָא ךָאנ םעד ץוח ןוא דייה
 טינ וַא ,היאר ַא רַאפ טױט רעזנוא ךָאנ ןענעיד ןעלָאז ייז ידכּכ ,ןעזָאל יז
 נֲא ןופ ןעניז רימ זַא רָאנ ,ןעװעג רכֹוג זנוא טָאה רעגנוה רעד
 ןעּברַאטש וצ רעסעּב ךיז יב טסעפ ןעװעג ,טציא יװ ױזַא טקנופ ,ןָא ּביױה
 | ."טכענק ןייז וצ רעדייא

 ןענייז סָאװ ,יד עלַא טינ טײװ ךָאנ רעּבָא ;רזעלא טדערעג טָאה יױזַא
 עכילטע ,עקַאט תמא .דײר ענייז טימ םּכסומ ןעװעג ןענייז ,ייּברעד ןעוועג
 .גָאלשרָאפ ןייז ןערהיפוצסיא ןעצרַאה ןעצנַאג ץטימ טיירג ןעװעג ןענייז
 לייװ ,החמש אלמ יװ טעמּכ ןעזיװעגסױרַא וליפַא ךיז ןעּבָאה ייז ,רהעמ ךָאנ
 ,רַאהכײװ יד ,טרהעקרעפ .ןע'דוככּב ַא רַאפ טוט ַאזַא ןעטלַאהעג ןעּבָאה יז
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 ןעיורפ יד ףיוא תונמחר ַא ןעמונעגנָא טָאה עשנעמ ענייז ןעשיװצ ערעגיצ
 יז רעד ןעגױא יד רַאפ ןענַאטשעג זיא יז ךיוא יװ תויה ןוא ,רעדניק ןוא
 טקיקעגנָא ןרעדנַא םעד רענײא ײז ןעּבָאה רעּבירעד ,גנַאגרעטנוא רעריכ
 .םֹוא רעיײז ןעזיװעגסױרַא םעדכרוד ןעּבָאה ןוא ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ

 .עגּבָארַא רעייז טקרעמעּב טָאה רענעי זַא .ןַאלּפ ס'רזעלא טימ טייקנעדירפוצ .
 .ַאּפ םייּב טלַאה טומ רעיײז זַא ,ןהעזנייַא טזומעג טָאה ןוא גנומיטש ענעלַאפ

 ַא ןעלַאפעגפױרַא םהיא ףיוא זיא ,הצע רעטלעפייוצרעפ רענעי תמחמ ןעל

 יד ךיוא ןערהיר ןעניװ ןוא ןעגָאלק רעייז ךרוד ייז ןעלעװ רעמָאט ,קערש

 ןעצרַאה ןעגיטומ ַא טימ רעטרעװ עגייז טרעהעגסױא ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי

 טָאה טלַאטשעג ןייז ,ןרעטנומפיוא ייז ןעמונעג רעטייו ךיז רע טָאה רעּבירעד

 ,ןעגנורדעגכרוד טהיא טָאה גנורעטסייגעּב עגידרעייפ ַא ןוא ,טכיילגעגסיוא ךיז

 טימ .שפנה תראשה ןעגעװ עדער עטרעטסיינעּב ַא ןעּבױהעגנָא טָאה רע ןוא

 רע טָאה ,עגידנענייוו יד וצ טדנעװעג ךיילג ןעגיוא ענייז ,םיטש רענעּבױהעג ַא

 ; טגָאזעג יֹוזַא

 ,טנעכערעג ּבָאה ךיא תעשּב ,טרַאנעגּבָא קרַאטש ךימ ּבָאה ךיא ,תמאּב,
 עגיטומ טימ םעניאניא טיהײרפ רעד רַאפ ףמַאק םעד היײטשעּב ךיא זַא
 .על טינ ןענָאק יז ּבױא ,ןעּברַאטש וצ ךיז ייּב טסעפ ןענייז .סָאװ ,רענעמ
 טפַאש'הרובג וצ עגונּב רחיא טהייטש רעּֿבא ןרעיודעּב םוצ .דובּכ ןיא ןעּב

 ,רהָאי ץנַאג ַא ןופ ןעשנעמ טליװ רהיא ןרעסָאװ רַאפ רעכעה טינ טומ ןוא
 .עב רע תעשּכ ,טלָאמעד וליפַא טיט ןרַאפ ארומ סָאה רהיא זַא דלאּביװ
 םהיא ןעקוק וצ טָאטשנָא - ,תורצ עטסערג יד ןופ ןעזיילסיוא ךייַא ףרַאד
 ךייא ןעפרַאד לָאז רעצימע זַא ,םעד ןהָא ןוא דחּפ ןהָא ןעגיוא יד ןיא ךיילג
 .וצרעד ןרעדָאפפיוא

 .עב םוצ ןעמוקעג ןענײז ױימ טניז ,עגר רעטשרע רעד ןופ םורָאװ
 ערעזנוא ןוא ,טנרהעלעג זנֹוא הרוסמ רעטלַא ןַא טױל ןעמ טָאה ,ןייזטטואוו
 םישעמ ערעיײז ךרוד טגיטפערקעּב סָאד ןעּבָאה סעדיזרעטלע ןוא סעדיז
 ַא ןעשנעמ ן'רַאּפ ןיא ןעּבעל רעד רָאנ ,טױט רעד טינ זַא ,תובשחמ ןוא
 םעד יז טנעפע ןוא טײהיײרפ יד תומשנ יד טיג טױט רעד םורָאװ .קילגמוא
 םוצ ןעדנוּבעגוצ ךָאנ ןענעז יז ןמז לֵּכ רעבָא ןעפערט טינ רהעמ ײז טעװ הרצ ןייק ואװ ןוא םייה רעייז זיא סָאװ ,טרָא םענייר םענעי וצ גנַאגוצ
 ןַא טימ יײז ןעמ ןָאק ,ןרעלהעפ ענייז ןופ טקעטשעגנָא ןוא ףוג ןעכילּברַאטש
 ץטימ ןעכילטעג ם'נופ גנודניּברעפ יד םורָאװ ;טױט רַאפ ןענעכייצעּב תמא
 ןוטפױא ךיוא ןָאק המׂשנ יד ,תמא .סעכילריטַאנמוא סיּפע זיא ןעכילּברַאטש
 רַאפ םהיא טכַאמ יז סָאװ םעדכרוד ,ףוג ןיא ךָאנ טניואו יז תעשּב ,סעסיורנ
 ןוא דייהרענעהעזעגמוא םהיא גידנענעוועּב ,גייצעג ןעדנעלהיפ םענעגייא רהיא
 ףדנעטיײדעּב ךרוד רוטַאנ רעכילּברַאטש ןייז רעּבײא םהיא גידנעּביוהפיוא
 רעגידנעקירד רעד ןופ זױל ךיז טכַאמ יז זַא ,טלָאמעד טשרע רעּבָא .םישעמ
 רע'תמא רהיא וצ טכיײרגרעד ןוא ,דרע רעד וצ יז טהיצ טָאװ ,טיײקרעװש
 יז טרהיפ ,ןײלַא טָאג יװ ןוא ,ץכעוט רעכילקילג ןיא קלח ַא יז טמוקעּב ,םייה
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 יֵאדװַא .ןהעז טינ יז ןָאק גױא סנעשנעמ םעד סָאװ ,ץנעטסיסקע עגיּבייא ןַא
 .רענעהעזעגמוא :ףוג ןיא ךיז טניפעג יז ןמז לֹּכ ןהעז טינ ךיוא יז ןעמ ןָאק
 םגה ןוא ,קעװַא טהייג יז תעשּב ,טינ יז טקרעמעּב רענייק ןוא ,יז טמוק דייה
 יז טרעװ ןעגעװטסעדנופ ,ןעטייּבמוא טינ ךיז ןָאק עבט רהיא טול אפוג יז
 .רעפ המשנ יד סָאװ טימ ,סָאד םורָאװ .ףוג ןיא םייוניש עלַא ןופ הּביס יד
 טדיש יז סָאװ ןופ ,סָאד רעּבָא :ְךיִז טלעקיװטנע ןוא טּבעל סָאד ,ךיז דניּב
 תורצוא יד ןענייז סיורג ױזַא - ּבָא טּברַאטש ןוא טקלעװרעפ סָאד ,ּבָא ךיז
 היאר עטסכילטייד יד .ןעטלַאהעּב רהיא ןיא ןענייז סָאװ ,טײקכילּברַאטשמוא ןופ
 ןיא ,ףָאלש רעד ןייז ךייַא רַאפ ןָאק ,ןערָאװעג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ,וצרעד
 .קירוצ .,ףוג ם'נופ טרעטשעגמוא .הור עטסיז יד ןעסינעג תומשנ יד ןעכלעוו
 ,יײז ןעמַאטש םהיא ןופ סָאװ ,טָאג טימ ײז ןערהעקרעפ ,ךיז ןיא ןעגיוצעג
 - .ןהעשעג ןעלעװ סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא סיוארָאפ ןעגָאז ןוא םוטעמוא םורַא ןעהילפ

 בעיל טָאה ןעמ תעשּב ,טיוט ץראפ ןעּבָאה ארומ ןעמ ןָאק ױזַא יו ָאט
 ,טײקשירַאנ ןופ ןמיס ַא ןעװעג טינ סע טלָאװ ןעדיצ ןוא ?ףָאלש ןיא הור יד
 ןעגעװטסעדנופ ןוא טייהיירפ רעשידרע רעד וצ ןעּבערטש לָאז רעצימע ּביוא
 ץפיוא ןיוש טפרַאדעּב רימ ןעּבָאה רעּבירעד ?עגיּבײא יד ןעניגרעפ טינ ךיז
 ַא ערעדנַא ןעזיװעּב ,ןעמוקעּב ןעבָאה הימ סָאװ ,גנוהיצרע רעד ןופ ךמס
 .טױט םעד הבהאּב לּבקמ זיא ןעמ יוזַא יװ ,לעיּפשייּב

 - ַא רימָאל ,דמערפ רעד ןופ ןרעטסומ גיטיונ ךָאנ ןעּבָאה רימ בוא רָאנ
 עגיזָאד יד ,המכח ןענרעל טימ ךיז ןעמענרעפ סָאװ ,רעדניא יד ףיוא ןוט קוק
 .יװרעדיװ ַא טימ זיולּב ןעּבעל ןעשידרע םעד רעּביא ןעגָארט רענעמ עלעדייא
 ןוא ,טגײלעגפױרַא יז ףיוא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,טסנעיד-ןעפַאלקש ַא יװ ,ןעל
 :ןעטיק סרעּפרעק םעד ןופ טזײלעגסױא טרעװ המשנ יד זַא ,ךיז ןעהיירפ
 תמחמ רָאנ ,גָאטהײװ ַא סיּפע טרעטַאמ רעדָא טקירד יז סָאװ ,םעד תמחמ טינ
 ןכומ ןענייז יז זַא ,ערעדנַא יד ןָא ייז ןעגָאז ןעּבעל ןעגיּבייא ן'כָאנ טפַאשקנייּב
 ,טרהעקרעפ ,ןירעד טינ יז טרעטש רענייק .טלעװ רעד ןופ ןהײגוצקעװַא ןמוזמו
 .רָאטשרעּפ וצ ןע'תוחילש טימ ייז טיג ןוא ךילקילג רַאֿפ יז טלַאה רעכילטיא
 ןופ גנוגינייארעפ רעד ןיא יז ןעּבױלג רעכיז ןוא טסעפ ױזַא -- םיבורק ענעּב
 רעּביא יז ןעּביג ,ןע'תוחילש ענעי ןעמוקעּב ןעּבָאה ייז יװ םעדכָאנ .תומשנ יד
 .געמ ןיא רעּפרעק ןופ המשנ יד ןעדיישוצּבָא ידכּב ,רעייפ םעד ףוג רעייז
 יעּב רעּבָא עּבעיל ערעייז .רעדעילּבױל טימ ןעּברַאטש ןוא ,טייקנייר רעכיל
 :עּב ןעשנעמ ערעדנא רעדייא ,ןעצרַאה ןרעגנירג ַא טימ טוט םוצ ייז ןעטייל
 ענעי ,יײז ןענייוװעּב אפוג ךיז ;העיסנ רעטייװ ַא וצ רעגריּבטימ ערעייז ןעטייל
 יד ןיא ןעמונעגפיוא ןיוש ןענייז יז לײװ ,ךילקילג רַאפ יז ןעטלַאה רעּבָא
 רימ זַא ןעמעש טינ ךיז רימ ןעוומ ןעדיצ .עכילּברַאטשמוא יד ןופ ןעהייר
 ךרוד זַא ןוא רעדניא יד ןופ קנַאדעג ןלעדייא םוצ ןעּבױהרעד טינ ךיז ןענָאק
 ןופ סָאװ ,ןרעטלע ערעזנוא ןופ ןעצעזעג יד הנשמ רימ ןענייז תונדחּפ רעזנוא
 ?טלעװ עצנַאג יד אנקמ זנוא זיא ייז ןעגעוו

 םעד טקנוּפ טנרהעלעג זנוא ןעמ טלָאװ ןָא גידנעטש ןופ בוא רעּבָא
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 סטוג עטסכעה סנעשנעמ םעד זיא ןעבעל עשידרע סָאד זַא ,טסייה סָאד ,ךוּפיה
 רעגיטציא רעזנוא זנוא ןופ טרעדָאפ ,קילגמוא ןַא זיא טוט רעד זַא ןוא
 .נָאלרעּפ סָאד לייװ ,טומ ןעטוג ַא טימ ןעגָארטרעּבירַא םהיא ןעלָאז רימ ,בצמ
 ,טכוד רימ יװ ,טָאג טָאה גנַאל ןיוש םורָאװ ,תויחרכה יד ןוא ןוצר סטָאג ןעג-
 רימ :קלָאפ ןעשידיא ןעצנַאג םוצ עגונּב סולשעּב ןעגיזָאד םעד ןעמונעגנָא
 יגילעזטייל ןייז טינ רהעמ זנוא ליװ רע לי ,ןעּבעל םעד ןערהעװנַא ןעזומ
 סָאד טינ ךיוא ןוא ,דלוש יד ןעגײלפױרַא טינ רהיא טפרַאדעּב אפוג ךייא ףיוא
 ײז ןעגעק המחלמ יד סָאװ ,רעמיור יד ןופ טסנעידרעפ ַא רַאפ ןענעכערוצ
 טפַארק רעייז ךרוד טינ םורָאװ .שינעּברַאדרעּפ ןיא ןעפרַאװעגנײרַא זנוא טָאה
 ײז זַא ,טמיטשעּב סָאד טָאה טכַאמ ערעכַעהַא טרעײנ ,ןהעשעג טניזַא זיא
 ,רעגיז סלַא ןעטכַארטעּב ךיז ןענָאקי

 ךרוד סָאװ ,ןעפָאװ עשימיור רשפא ןעװעג סע ןענייז ןעדיצ ,לשמל
 טינ ןיטולחל ןעּבָאה ייז ,ןיינ ?הירסיק ןיא ןעדיא יד ןעמוקעגמוא ןענייז ייז
 ;תּבש ןעטלַאהעג ןעּבָאה יז סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא ,הדירמ ַא ןעגעו טכַארטעג
 טעלױקעגסױא יײז טָאה ,יז ףיױא ןעלַאפעגנָא הירסיק ןופ ןשיה רעד זיא
 םעד וליפַא גידנענעגעגעּב טינ ,רעדניק ןוא רעּבײװ ערעייז ט'מ םענייאניא
 ,רעמיור יד רַאפ ךיז ןעקָארשעג טינ וליפַא טָאה ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןעטסנעלק
 ןעטנעמ טסיײה סָאד ,עגינירטּבָא יד רָאנ דנייפ רַאפ טרעלקרעד ןעּבָאה סָאװ
 ,ןימ רעזנוא ןופ

 ןעּבָאה הירסיק ןופ רענױאװנײַא יד זַא ,ןעגָאלשּבָא טעװ ןעמ רָאנ
 עג עגיטסניגַא גידנעצונסיוא ןוא ןעדיא יד טימ תקולחמ טרהיפעג גידנעטש
 רימ ןעלעװ סָאװ רָאנ .האנש עטלַא ןַא רָאנ טליטשעג ייז ןעּבָאה ,טייהנעגעל
 ןעּביוהעגפיוא יז ןעּבַאה ּבעילוצ ןעכירג יד ,סילָאּפָאטיקס ןופ ןעדיא יד ןעגעוו ןעגָאז
 ,סקלָאפ ערעײז ,מוא טימ םענייאניא טָאטשנָא ,זנוא ןעגעק דרעװש םעד
 ןופ טַאהעג יז ןעּבָאה סָאװ רעּבָא .רעמיור יד ןעגעק ןעפמעק וצ ,רעדירּב
 ?רעגריּבטימ עשיכירג ערעייז וצ עגונּב טייקכילדניירפ ןוא טייקגיצניגטוג רעייז
 ןהֶא ןערָאװעג טעלקעגקעװַא יז ןענײז תוחּפשמ ערעיײז טימ םענייאניא
 ןעּבָאה ייז סָאװ ,סָאד .ףליה רעייז רַאפ קנַאד רעד ןעװעג זיא סָאד ;תונמחר
 יװ ױזַא ,ןהעשעג ייז טימ זיא סָאד ,ןעכירג יד ןוטוצנָא ןערעטש זנוא טלָאװעג
 .ױזַא ןעמוק טזומעג טָאה סָאד

 .צלַא טלָאװעג טלָאװ ךיא ּבױא ,טייװ וצ טרהיפעג ךימ טלָאװ סע רָאנ
 ןיא ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,ךָאד טסיײװ רהיא :תויטרפּב ןעּבעגרעּביא גניד
 .ײֵא עשידיא ערהיא טכַארּבעגמוא ןעּבָאה טינ לָאז סָאװ ,ןעיריס ןיא טדָאטש
 ,ייא הנוא ןעגעק ןענוזעג רעכילדירפ ךס ַא ןעװעג ןענייז ענעי םגה ,רעניואוו
 יד ןעּבָאה ױזַא .ןעלעיּפשייּב עכילטע ןעגניירּב רָאנ ליו ךיא .רעמיור יד רעד
 ַא וליפַא ןעטכַארטסױא טנַאקעג טינ ןעּבָאה ייז םגה ,קשמד ןופ רענױאוונייַא
 .טולּב רעכילקערש ַא ךרוד טדַאטש רעייז טקעלפעּב ,דיירסיוא ןַא ןופ ןעטָאש
 ןוא רעּבײװ ערעייז טימ םעגייאניא ןעדיא 18000/ גידנע'גרה'סיוא .,גנוסיגרעפ:
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 ַא ןהֶא טיױס םוצ ןערָאװעג טרעטַאמעג ןעטּפיגע ןיא ןענייז רעטייוו .רעדניק
 ,60000 ,טרעה ןעמ יװ טול - ןעדיא רועיש

 ,דנַאל ןעדמערפ ןיא טוט ןעגירעיורט ַאזַא ןענופעג ענעי ןעּבָאה יאדװַא
 ערעיײז ןופ דנעה יד ןיא ץוש ןהָא ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּביא ןענייז ייז לו
 ומחלמ טרהיפעג דנַאל םענעגייא רעייז ןיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ךיוא רעּבָא  .דנייפ
 ןעלעוװ ייז זַא ןעפָאה טגַאקעג ןעמ טָאה םוטעמוא סָאװ ןוא רעמיור יד ןעגעק
 .ןעפָאװ .ןעמוקעּב טינ ןוחצנ ןעגיזָאד םעד ךיוא ןעּבָאה ,ןוחצנ םעד ןעּבָאה
 . סָאװ ,טומַא ןוא ,ןעמענוצנייַא טינ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטסעפ ,ןרעיומ
 --גירק-סגנואיירפעּב םינופ תונּכס עלַא ןעגעק טלעטשעגסױרַא ךיז דחּפ ןהָא טָאה
 :ףיוא ךיז ןעגעוורעד וצ ןַאלּפ ןייז ןיא קלָאפ סָאד טקרַאטשעּב טָאה ץלַא סָאד
 טָאה ןוא טייצ עצרוק ַא רָאנ טרעיודעג טָאה טָאד יװ םעדכָאנ רעּבָא ,הדירמ ַא
 רעטעּפש ןעזיװעגסױרַא ךיז סע טָאה ,ןעגנונעפַאה עטוג טימ טליפעגנָא זנוא
 רעד ךָאנ גנוטסעפ ןייא !קילגמוא ןרעסערג ךס א ךָאנ ןופ הּביס יד סלַא זיולּב
 ןיא דנייפ םוצ ןעלַאפעגנײרַא זיא ןוא ןעמונעגנייַא ןערָאװעג זיא רערעדנַא
 'טױּבעגסױא ױזַא ןעװעג םעד ּבעילוצ זיולּב ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא ,דנעה יד

 ּבעילוצ טינ ןוא ,רעמור יד ןופ ןוחצנ םעד ןעכַאמ וצ רעדנעצנעלג ךָאנ ידכּב .
 -סיוא יז ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד .ךײ ןעװעטַאה ןעפלעה וצ ידכב ,םעד
 , טיוּבעג

 ףָאנ טנָאקעג ןעמ טָאה ,טכַאלש ןיא ןעלַאפעג ןענייז סָאװ ,יד רָאנ
 ַא טימ ןעּברָאטשעג תוחפה לכל ןעניײז יײז םורָאװ ,עכילקילג רַאפ ןעטלַאה
 רעװ רעּבָא .טייהיירפ רעד ןיא ןעוועג דגוּב טינ ןעּבָאה ןוא דנַאה רעד ןיא דרעוװש
 לגײרַא ןענייז סָאװ ,עגינעי יד ןופ עסַאמ רעד ףיוא ןעּבָאה תונמחר טינ טעװ
 .יירפ טימ טינ טלָאװ רעװ ןוא ?טּפַאשנעגנַאפעג רעשימיור רעד ןיא ןעלַאפעג
 ?ןיד.רזג רענעגיא רעד ןעפערט טעװ םהיא רעדייא ,ןעטיוט ךיז ןעזָאל ןעד
 :רעפ ,טָאפַאשע ן'פיוא ןעּברָאטשעג עגינייא ןענייז עכילקילגמוא עגיזָאד יד ןופ
 :עצ ּבלַאה תויח עדליוװ ןופ ,רעדיװ ערעדנַא ;ּפעלק ןוא רעייפ ךרוד טעשטומ
 טײצלַאמ ןעטייווצ ַא ּבעילוצ ןערָאװעג טיהעגנייַא דייהרעגידעּבעל ןענייז ,ןעסיר

 .רעגינייּפ ערעייז ןופ ּביירטרעפ-טייצ ןוא רָעטכעלעג םוצ -- תוער תויח יד רַאפ
 ןוא ךָאנ ןעּבעל סָאװ ,עגינעי יד ןעגָאלקעּב וצ ןענייז טסניימ םוצ .רעּבָא
 | ,טיױט ןעטשניװעג סייה םעד ןעניפעג טינ ןענָאק

 =יא רעד ןופ טדָאטשטּפױה יד ,טדָאטש .עסיורג ענעי טציא זיא ואוו ןוא
 . טצישעג ,ןרעיומ לעיפ ױזַא ךרוד טגיטסעפעּב ןעװעג זיא סָאװ ,המוא רעשיד
 טנָאקעג םיוק טָאה סָאװ ,טדָאטש יד ,סמערוט ןוא רעסעלש לעיפ ױזַא ךרוד
 לעיפ ײזַא ךיז ןיא טַאהעג ןוא גייצעגסגירק יד ןופ עסַאמ יד ןעטלַאהנײַא
 ץיא ואוו ?ןעטירטשעג רהיא רַאפ ןעּבָאה סָאװ ,רענעמ רעדנעזיוט רעגילדנהעצ
 ,ןעּבילקעגסױא יז טָאה רעטשרעּבױא רעד סָאװ ,טדָאטש יד ,ןעמוקעגניהַא יז
 סלַא ןוא ,טרעטשעצ יז זיא דנורג ןעטספעיט ןזיּב ?ןעניואוו וצ רהיא ןיא
 .רעפ ערהיא ןופ רעגַאל רעד רָאנ ןעּבילּבעג זיא רהיא ןופ הבצמ עגיצנייא ןַא
 םייּב ןעגיל םינקז עדנעלע .תוברוח ערהיא ףױא ךָאנ טהייטש סָאװ ,רעטסיו
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 ימוא רעד ּבעילוצ ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,רעּבייװ עכילטע ןוא ,לפיה ןופ שַא

 ,םיאנוש .יד ןופ הואּת רעטמעשרעפ

 ןללעװ ךָאנ רע ןָאק יװ ,םעד ןעגעװ ןוט טכַארטַא לָאז רעצימע ּביוא

 ןיא ?םולשּב ןעּבעל ןענַאק רע טעװ רעטייװ בוא וליפַא ,גָאט ץפיוא ןעקוק

 רע זַא ןדחּפ ןוא רעגיצרַאהכײװ רעד ,דנַאלרעטָאּפ ןופ דנייפ רעד זיא ױעװ

 ויִּב ןעּבעל טזומעג ךָאנ טלָאװ רע סָאװ ,רעּבירעד ןייז רעצמ טינ ךיז לָאז

 ןהעזרעד ןעּבָאה רימ רעדייא ,ןעּברָאטשעג עלַא רימ ןעטלָאװ יַאולה = ?טנייה

 ךוא ,דנַאה סדנייפ ץכרוד ןערָאװעג טרעטשעצ זיא טדָאטש עגילייה יד יװ

 !טסיװרעפ שירעכערּברעפ ױזַא שדקמה:תיּב רעד

 ָאה רעלעדייא רעד ךרוד ןערָאװעג ןעטלַאװעגפױא רימ ןעגייז יַאדװַא |

 ם'נופ ןעמענ המקנ זיא סע ןעװ ןענָאק ךָאנ רימ ןעלעװ רשפא זַא ,גנונעפ

 םַאזנייא ןעהייטש רימ ןוא קעװַא ךיוא יז זיא טציא רעּבָא ;רַאפרעד אנוש

 .זובּכ ןיא ןעּברַאטש וצ ןעמַאז טינ רימָאל .טיױנ רעד טימ םינּפ לא םינּפ

 הא רעּבײװ ערעזנוא ףױא תונמחר ,ןײלַא ךיז ףױא ןעּבָאה תונמחר רימָאל

 .טײקגיצרַאהמירַאּב ַאזַא ןוט וצ טייהיירפ יד ךָאנ ןעּבָאה רימ ןמז לֹּכ ,רעדניק

 רימ ןעּבָאה טױט םעד ּבעילוצ ןוא ,ןערָאּבעג רימ ןענייז טוט ן'רַאפ םורָאװ

 יסוא טינ םהיא ןענָאק עטסכילקילג יד וליּפַא :טַאהעג רעדניק ערעזנוא ךיוא

 רעבײװ יזַא יװ ,ןהעזוצ ןעזומ ןוא ײרעּפַאלקש ןוא גנוגינייּפ רעּבָא ; ןעדיימ

 ,תורצ עכלעזַא טינ ןענייז סָאד ,גנודנעש וצ טּפעלשעג ןערעװ רעדניק ןוא

 טרעײג ,ןעשנעמ ן'פיוא טגײלעגפױרַא ייז טָאה טייקגידנעװטונ-רוטַאנ יד סָאװ

 ןעליװ ייז ליײװ ,תונדחּפ רענעגייא רעייז תמחמ ייז טימ ךיז טפערט סעכלעזַא

 עג סע ןעטלָאװ ײז םגה ,ץלַא סָאד ןעּבעלרעד ייז רעדייא ,ןעּברַאטש .טינ

 ,ןוט טנַאק

 ןעצלָאטש ןיא רעמיור יד ןעגעק ןעוועג דרומ ןעבָאה ,טרהעקרעפ ,רימ

 .םיוא טלָאװעג טינ גנַאל טינ רָאג ךָאנ ןעּבָאה ןוא חּכ רעזנוא ףיוא ןעיורטרעפ

 ,ןייז רָאלק טינ סָאד טעװ ןעמעװ .ןעבעגוצרעטנוא ךיז גנורעדָאפ רעייז ןערעה

 על ןעמוקעּב זנוא ןעלעװ יז ןעװ ,ןעפערט זנוא טעװ המקנ רעייז רעוװש יװ

 ,טײל עגנוי יד וצ ןייז טלָאמעד טעװ הייװ ?דנעה ערעייז ןיא דייהרעגידעּב

 ה"ײװ !םייונע עלופַא רָאג ןעטלַאהסיוא ןעזומ טעװ טפַארק-רעּפרעק רעייז סָאװ

 רהעמ ןענָאק טינ רעטלע ןעפעיט רעייז תמחמ ןעלעוװ סָאװ ,םינקז יד וצ ךיוא

 ּביײװ ןייז טעװ ןעמ יװ ,ןהעז רענייא טעװ טלָאמעד ! םירוסי יד ןעגַארטרעּבירַא

 ןיז ןופ םיטש יד ןערעה טעװ רערעדנַא ןַא ,גנודנעש רעד וצ ןערהיפקעוװַא

 .ןעדנוּבעג דנעה יד ןענייז םהיא סָאװ ,רעטָאפ ןייז ךָאנ טרעמָאי רע יװ ,דניק

 .לַאה ןענָאק ןוא ,יירפ ךָאנ ןענייז דנעה עגיזָאד יד ןמז לּכ -- ןיינ רָאנ

 טפַאלקשרעפ טינ !דָאנעג עטסערג יד ןוט זנוא יז ןעלָאז ,דרעװש םעד ןעט

 רעבײװ טימ םענייאניא רענעמ עיירפ סלַא ,ןעּברַאטש רימָאל דנייפ יד יךרוד

 .ןעצעועג יד ונוא ןעלהעפעּב סָאד .ןעּבעל ןופ ןעדייש ךיז רימָאל רעדניק ןוא

 טײקגידנעװטינ רעד וצ ;רעדניק ןוא רעּבײװ :ערעזנוא זנוא ייּב ןעטעּב סָאד
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 ןופרעד ךוּפיה םעד ןוא ,טָאג טכַארּבעג זנוא טָאה טירש ןעגיזָאד םעד ןוט 4
 זנוא ןופ רעניא טעװ רעמָאט ,ארומ ןעּבָאה ייז :רעמיור יד ןעגנַאלרעפ
 ַאל וצ ןעלייַא ךיז רימָאל רעּבירעד .גנוטסעפ רעד ןופ ןעלַאּפ םייּב ןעּברַאטש
 טָאה גנומענ-ןעגנַאפעג רעזנוא סָאװ ,דיירפ רעטשניװעג רעד טָאטשנָא ,ייז ןעז
 .רעק עטױט ערעזנוא ןופ דליּב ןעטסכילקערש םעד ,ןעפַאשרעפ ייז טפרַאדעּב
 *! טייקטסיירד רעזנוא רעּביא גנוניוטשרע ןוא סרעּפ

 ,לעטיּפאק רעטניינ
 .ןרעדנַא םעד רענײא סיוא ךיז ןעליוק הדצמ ןופ רענידייטרעפ יד

 .עגרעּביא םהיא עלַא ןעּבָאה ,ןעדייר רעטייוו טלָאװעג ךָאנ טָאה רע זַא
 יז ןעּבָאה ,טעּפמיא ןעדליװ ַא ןופ טּפַאחעגנָא ,ןוא דייר יד ןעטימ ןיא ןעסיר
 טלָאװ חור רעזייּב ַא יװ ױזַא ,ןעפָאלעגקעװַא ןענייז ןוא טַאט םוצ טּפוטשעג ךיז
 . ףעכילטיא ןוא ,ןרעדנַא ן'רַאפ ןרעדעפ וצ ךיז טכוזעג טָאה רענייא .,ןעּבירטעג ייז
 ןעסָאלשטנַא ןוא גיטומ סרעדנוזעּב רַאפ ןעזיײוװצסױרַא ךיז טנעכערעג טָאה
 .עּב ןימ ַאזַא - עטצעל יד ןעשיװצ טינ ןעניפעג ךיז טעװ רע סָאװ ,םעדכרוד
 רעדניק  ,רעּביײװ ; ערעייז ןעדרָאמ וצ טּפַאחעגנָא ייז טָאה .גנַאלרעפ רעגיריג
 ,ןײלַא ךיז גיטייזנעגעג ןוא

 ֹוצ ןענייז ייז תעשּב ,ןערָאװעג רעטלַאק טינ טייקגיציה רעייז זיא ךיוא
 ןענייז ייז רָאנ ,ןעניימ טנָאקעג טָאה ןעמ יװ ,גנורהיפסיוא רעד וצ ןעטָארטעג
 טַאהעג ייֵז טָאה עדער ס'רזעלא סָאװ ,תובשחמ יד ייּב טסעפ ןעּבילנרעפ
 דניירפ עטוג ןוא םיבורק וצ ןעלהיפעג ערעייז ןענייז יַאדװַא  ,טסילפעגנייַא
 ןַא ,טגָאזעג יז טָאה סָאװ ,רשיה לכש רעד רעּבָא ;ןערָאװעג טרענימעג טינ

 ןעמוקעּב טָאה ,עּבעיל ערעייז רַאפ ןעטסעּב םוצ ייז ןעגרָאז ןפוא ַאזַא ףיוא |
 גידנעמענמורַא ,הטלחה רעייז טרהיפעגסיוא יז ןעּבָאה ױזַא ,דנַאהרעּבױא יד
 ןוא ןעצרַאה םוצ רעדניק ערעייז גידנעקירדוצ ,טפַאשּבעיל טימ ןעיורפ ערעיז

 ךיז ןעטלָאװ יײז יװ ױזַא ןעשוק עטצעל יד טימ ןעּפיל ערעייז גידנעקעדעּב
 םעד ייּב ןענופעג ייז ןעּבָאה טסיירט רעייז .דנַאה רעדמערפ ַא טימ טנעידעּב

 סָאװ ,ןעגנוגינייּפ יד ןעגעװ קנַאדעג םעד ןיא ןעדרַאמ םענעגנואווצעג ןעגיזָאד
 עלַאפעגנירַא ןעטלָאװ ייז ּבױא ,ןהייטשסיוא טפרַאדעּב ןעטלָאװ עגירעייז יד

 | ,דנַאה ס'אנוש םעד ןיא

 רַאפ ךַאװש וצ רַאפ ןעזיװעגסױרַא טינ .רענייק ךיז טָאה טצעלוצ
 ערעיז טעליקעגסיוא רדסּכ ןעּבָאה עלַא רָאנ ,טײּברַא רעכילקערש רעד
 ךיז טָאה רהיא תמחמ סָאװ ,טיונ רעכילקערש רעד רעּביא ןעירשעג הייוו .עּבעיל

 רענעגײא רעד טימ ,הרצ רעטסנעלק רעד רַאפ טכודעגסיוא עכילקילגמוא יד

 !רעדניק ןוא רעּבײװ ערעייז ןעטכעשוצסיוא דנַאה

 ןיא ןוא טַאט רעייז רעּביא גָאטהײװ םעד ןעגָארטוצרעּבירַא גיהייפמוא
 יז ּביוא ,עטיוט יד ןעגעק הלוע ןַא ןָאטעג ןעטלַאװ יײז זַא ,להיפעג םעד
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 ךָאנרעד יז ןעּבָאה ,עלײװ עניילק ןייא שטָאכ טּבעלעגרעּבירַא יז ןעטלַאװ

 ירעטנוא סע ןעּבָאה ןעפיוה ןייא ןיא עטסרעייט סָאד ץלַא טּפעלשעגפיונוצ

 סָאװ ,םירבח ערעייז ןופ ןהעצ ךָאנרעד ןעּבילקעגסױא ןעּבָאה ןוא ןעדנוצעג

 ןעּבענ גידנעגיל .עגירעּביא עלַא ןופ רעדרעמ יד ןערעװ טפרַאדעּב ןעּבָאה

 ,ײז רעּביא סמערָא ענייז גידנעטײרּפשסיױא ןוא רעדניק ענייז ןוא ּבײװ ןייז

 ןעּבָאה סָאװ ,ןהעצ יד זלַאה ןייז טקערטשעגסױא יז ןופ רעכילטיא טָאה

  .טסנעיד ןעגירעיורט םעד ןָאטעג

 .רעד טַאהעג ארומ ןוא ןרעטיצ ןהָא עטצעל יד ןעּבָאה רעּבָא םיוק

 .עגנָא לרוג יּפ לע ײז ןעבָאה ,ןַאמ רַאפ ןַאמ םירבח ערעייז עלַא ןעכַאטש

 סע ןעמעװ ףיױא ,רעד :אפוג ךיז וצ עגונּב סולשעּב ןעגיּבלעז םעד ןעמונ

 א ןײנ עגירעּביא יד ןעגנייוּבמוא טפרַאדעּב טַאה ,לרוג רעד ןעלַאפעג זיא

 =עד דנַאנַא וצ טַאהעג ךָאד ןעּבָאה עלַא םורָאװ ;אפוג ךיז ךיוא טצעלוצ

 .םּכסומ דירפ רעכײלג טימ טעװ יז ןופ רעכילטיא זַא ,ןעיורטרעפ ןעטסעפ

 רעדנעדיײל ןיא ייס ןוא טייקגיטעט ןיא ייס סולשעּב םעד ןערהיפוצסיוא ןייז

 .דרעװש ץ'כרוד ןעטױט טזָאלעג ןייג יד ךיז ןעּבָאה ױזַא .טכיזניה

 טָאה ,עּבילּבעג ןעּבעל ךָאנ טצעלוצ זיא סָאװ ,רעּבָא רענייא רעד

 רעד יב זיא יצ ןעגעלעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ ןעפיוה םעד טקוקעּב רָאנ

 וייז ןעפרַאדעּב לָאז סָאװ ,ןעּבילּבעג גירעביא רענייא רשפא הטיחש רעסיורג

 עקַאט עלַא ןענייז יז זַא ,ןענופעג טָאה רע זַא ןוא ,ןעּברַאטש םוצ ףליה

 טָאה ךָאנרעד ,ץַאלַאּפ ןיא רעייפ טגיילעגרעטנוא רע טָאה ,טיוט תמא ןַא טימ

 ןעלַאפעגרעדינַא זיא ןוא דנַאה רעגיטפערק ַא טימ ןעכָאטשרעד אפוג ךיז רע

 .קילגמוא ןיא םירבח ענייז ןעּבענ

 ןייק ןעּבָאה ײז זַא ,גנוגײצרעּביא רעד ןיא ןעגרָאטשעג ייז ןענייז ױזַא

 רפ דנעה יד ןיא ןעלַאפנײרַא טנָאקעג טָאה סָאװ ,ןעזָאלעגרעּביא טינ שענ

 יד - הבורק ַא ס'רזעלא ךיוא ןוא יורפ עטנערהָאיעּב ןייא רָאנ .רעמיור יד

 עגרעּבירַא יז טָאה גנודליּב ןוא דנַאטשרעּפ רהיא טול סָאװ ",יורפ ַא ,עטצעל

 טימ םענייאניא דייהרעליטש ןענייז -- ,ן'מ רהיא ןופ עטסרהעמ יד טגייטש

 ןיא ,גנוטײלרעסַאװ רעשידרערעטנוא ןא ןיא ןעכָארקעגנײרַא רעדניק ףניפ

 ירעפ ןעצנַאגניא ןעוועג ןענייז ערעדנַא יד ןופ ןעקנַאדעג יד סָאװ טייצ רעד

 ,םירבח יד ןופ גנודרָאמרע רעד טימ ןעמונ

 טָאה ,רעדניק ןוא רעּבײװ יד טנעכערעגנײרַא ,עטיוט יד ןופ להָאצ יד

 שדוח ןיא געט 15 ןהעשעג זיא השעמ עכילקערש עגיזָאד יד .960 ןעפָארטעג

 : ,ןסינ-

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעמיור יד ןעּבָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא 2

 רעײז ןעדנוּברעפ ןעּבָאה ,טירג טכַאמעג ךיז ,דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא טכירעג

 זַא רעּבָא .גנוטסעפ ןיא ןײרַא ןענייז ןוא ןעקירּב-לַאפ ךרוד רעױמ יד ןוא לָאװ

 עכילמייהמוא ןַא םוטעמוא רָאנ ,ןהעזרעד טינ דנייפ ןייא ןייק ןעּבָאה יז
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 ַא טקרעמעּב ייז ןעּבָאה ללכּב ןוא ,רעייפ סָאלש ןיא גינייוועניא ,טײקטסוּפ
 זיא סע סָאװ ,ןעלָאמסױא טנעקעג טינ ךיז יז ןעּבָאה -- ,טייקליטש עפעיט
 | ,ןהעשעג

 .םיוא יז ןעּבָאה ,ןעלייפ יד ןעסישּבָא טפרַאדעּב טָאה ןעמ זַא ,טצעלוצ
 םענעי רעדָא םעד ןעפורוצסורַא םעדכרוד ידכּב ,ףורטכַאלש רעייז ןעּבױהעג
 ,רעבײװ יד טרעהרעד ןעּבָאה יירשעג ןעגיזָאד םעד .רענױאװונייַא יד ןופ

 .רעד ןעּבָאה ןוא גנייג עשידרערעטנוא יד ןופ ןעכַארקעגסױרַא ףּכיּת ןענייז |
 טָאה ןעירפ יד ןופ ענײא סרעדנוזעּב ;םיטרפ עלַא טימ השעמ יד טלהייצ
 טדערעג זיא סע סָאװ ,גנידצלַא עטסיונעג ס'פיוא ןעלהייצרעד וצ טסואוועג
 .עג רהיא ףיוא סָאװ גיצניװ ןעּבָאה רעמױר יד רָאנ .ןערָאװעג ןָאטעג ןוא
 יז טרעיײנ ,השעמ רעכילקערש רעד טּבױלגעג טינ ןעבָאה יז לייװ ,טרעה
 יד ןעשעלוצנייַא גידנעבורּפ ,ןעמַאלּפ יד ךרוד געװ ַא טכַאמעג ךיז ןעגָאה
 .ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןענייז ןוא ,הפרש

 ,עטע'גרה'רעד לעיפ יד ןהעזרעד תמא ןַא טימ ָאד ןעּבָאה יז זַא רעּבָא
 יז רָאנ ,דנייפ ןופ גנַאגרעטנוא ן'רעּביא יװ ,טהיירפעג טינ ךיז יז ןעּבָאה
 ןופ טױט םוצ גנוטכַארעפ ןוא סולשעּב ןעגיטומ םעד טרעדנואוועג ןעּבָאה
 ,טַאט רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ לעיפ ױזַא

 ,לעטיּפאק רעטנהעצ
 טסייה סוניּפסַא -- .הירדנסכלַא ןיא רעירָאקיס דצמ ןעהורנוא

 וינוח:תיּב ןעכַאמרעּפ

 .ױור רעד טָאה ,ןערָאװעג ןעמונעגנייַא ןפוא ַאזַא ףיױא זיא הדצמ זַא
 קעװַא זיא ןוא גנוטסעפ רעד ןיא ןָאזינרַאג ַא טזָאלעגרעּביא רידנַאמָאק רעשימ |

 ןיא ןעּבילּבעג שינ זיא דנַײּפ ןייא ןייק םורָאװ .הירסיק ןייק לייח ןייז טימ
 ץכרוד טכַאירעטנוא ןערָאװעג דנַאל עצנַאג םָאד ןיא טציא רָאנ ,הדוהי
 20 7 ,גירק

 .ץוח ןופ ןעדיא יד ןופ ךס ַא טציא ןעניז טייז רעדנַא רעד ןופ
 ,םַאטש רעײז ןופ טײװ רהעֹז טניואװעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא וליּפַא ,ץראל
 זַא .דנַאטשּפױא םעד תמחמ עגַאל רעטכעלש ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ,דנַאל
 ןעדיא ךס ַא ןעמוקמוא טזומעג הדצמ ןופ ןעלַאּפ ן'רַאפ ץרוק ,לשמל ,ןעּבָאה
 סָאװ ,רעירָאקיס עדנַאּב רעד ןופ ענעי םורָאװ .םירצמ לש ?ירדנטּכלַא ןיא
 ,טימרעד טגונעגעּב טינ ךיז ןעּבָאה ,ןיהַא ןעפױלטנַא וצ טקילגעגּבָא טָאה יז
 .עג ןעּבָאה ייז רָאנ ,רענייּב עצנַאג טימ ןערָאװעג ןענורטנַא ןענייז ייז סָאװ
 .עגנייַא ןעּבָאה יז סָאװ םעדכרוד ,ןעהורמוא ןעּביױהוצפיוא יינ ס'פיוא טכוז
 ןעלָאז יז זַא ךיז יב ןעמונעגפױא יײז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןופ ךס ַא טדער
 ,יײא ,רעסעּב רַאפ רעמיור יד ןעטלַאה טינ ,טייהיירפ רעד רַאפ ןהייטשפיוא
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 לײט א זַא .טָאג ץוח ,רַאה רעדנַא ןיק ןענעקרענָא טינ ןוא ,אפוג ךיז רעד

 ייא ײז ןעּבָאה ,ײז ןעגעק טלעטשעגסױרַא ךיז סָאה ןעדיא ע'בושח יד ןופ

 רצ טכעו טשרע יז ןעניז ערעדנַא יד וצ ןוא ,געװ ןופ טמַארעגּבָא עגינ

 | .עײרעצעה ערעיײז טימ ןענַאטשעג

 ;טשר)ּבױא יד ןעּבָאה רערעייז ץכעוט רעדליוו רעגיזָאד רעד תמחמ

 ּבױא ,רעכיז טינ זיא ןעּבעל רעײז זַא ,ןעסָאלשעּב טַאר ם'נופ רעדילגטימ

 רעּבירעד .ןעליװ יז סָאװ ,ןוט רעירַאקיס יד ןעזָאל רעטײװ ךָאנ ןעלעװ יז

 ,גנולמַאזרעפ א ףױא ןעדיא הדע עצנַאג יד ןעפורעגפיונוצ ייז ןעּבַאה

 "לישעג יז ןעּבָאה ןוא הזעה-ילעּב יד ןופ רענעלּפ יד טקעדעגפיוא ןעּבָאה

 ןעפָארטעג טציא יב ןעּבָאה סָאװ ,תורצ עלַא ןופ רעוטפיוא יד סלַא טרעד

 ייס יד זַא דלַאּביװ ,טדערעג רעטײװ יז ןעּבָאה ,רעּבָא טציא .ןעדיא טימ

 סָאװ ,ףיױרעד גידנעקוק טינ ,גנוטער ףױא ןעפָאה וצ טינ ןעּבָאה רעירַאק

 ןעלעװ רעמיור יד רָאנ יװ םורָאװ) ןעפױלטנַא וצ ןעּבעגעגנײַא ךיז טָאה ייז

 יז ןעכז .רעּבירעד - (טױטעג ןערעװ ףּכיּת יז ןעלעװ ןענעקרעד  ײז

 ןעּבָאה סָאװ ,עגינעי יד ךיוא לַאזקיש ןעטנעידרעפ רעייז ןיא ןעהיצוצנײרַא

 רעבירעד .םישעמ עשירעכערּברעפ ערעייז ןיא טגילייטעּב טינ ךיז לָאמ ןייק

 סכַא ןיא ןעמענוצ ךיז ,קלָאּפ סָאד ןעפורעגפיוא רעהיײטשרָאפ יד ןעּבָאה

 ןרעפטנערעפ ךיז ןוא ,ןוטנָא יז ןעליװ םידרומ יד סָאװ ,קילגמוא ץ'רַאֿפ

 ירעכערּברעפ יד ןעּבעגסױרַא ןעלעװ ייז סָאװ ,םעדכרוד רעמיור יד ןעגעק

 'רָאפ יז זיא סָאװ ,הנּכס יד ןהעועגנייַא גיטכיר ןעּבָאה ייז יװ תויה

 םוצ דיר עגיזָאד יד ןעמונעג םַאנסױא ןהָא עלַא ךיוא יז ןעּבָאה ,ןענַאטשעג

 יעג יז ןעּבָאה ןוא רעירַאקיס יד ףױא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה ,ןעצרַאה

 סָאװ ,ערעדנַא ;ןערָאװעג ןעגנַאּפעג טרָא ןַא ףיוא ןענייז יז ןופ 600 .טּפַאה

 ןוא ןעטּפיגע ןופ ןעליײט עטסגינייוועניא יד ןיא ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענייז

 עג ןוא טּפַאכעג ףיורעד דלַאּב ןעמ טָאה ,(ןמא אֹונ) ןעּבעט ןייק סרעדנוזעב

 .ןערהיפ וצ טכַארּב

 ליוװ ןעמ יו -- טײקרַאטשטסײג רעדָא תעגושמ רעייז ןֹוא תונשקע ערעײז

 עכילגעמ עלַא םורָאװ .ןעמעלַא ייּב גנוניוטשרע טקעװרעד טָאה -- ןעפורנָא סע

 ןעלָאז יז ידכּב ,ףוג רעייז ןָאטעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוגינייּפ ןוא םייונע

 סינ ןעּבַאה ,רַאה רעייז רַאפ רָאטַארעּפמיא ןעשימיור םעד ןענעקרענַא

 ,םהיא ןעגניווצ רעדָא ,ןעּבעגכַאנ לָאז רע ,טיג םענייק ףיוא ןעקריװ טנָאקעג

 יטרהעקרעפ .טרעדָאּפעג םהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגָאזסױרַא סָאד לָאז רע

 ךרוד ןעגיוּב וצ ןעװעג טינ זיא סָאװ ,גנוניזעג רעייז ייּב ןעּבילּברעפ ןענייז ייז

 ייּפ ןעגעק טּפמעטעגּבָא ןיטולחל ןעװעג טלָאװ ףוג רעייז יװ ױזַא ,טיוג ןייק

 טלהיפעג ךָאנ וליפַא טלָאװ המשנ רעייז ןוא ,םירוסי עגידרעייפ ןוא גנוגינ

 יד ייּב טקעװרעד ןעכָאה גנורעדנואוורעפ עטסערג יד רַאנ .רעבירעד דיירפ ַא

 צג טיב םענייק ןעמ טָאה יז ןופ ךיוא םורָאװ : ךעלגניא עגיילק יד רעקוקוצ !

 =רַאה רעייז רַאפ רָאטַארעּפמיא םעד ןעפורנָא לָאז רע ,וצרעד ןעגניירּב טנַאק
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 טײקכַאװש יד טייקטסיירד עגידלַאװעג רעייז טגײטשעגרעּבירַא טָאה לעיּפ ױזַא
 ,רעּפרעק רעייז ןופ

 ףלַאּב טָאה ,הירדנסּכלא ןופ רעטלַאװרעפ רעגיטלָאמעד רעד ,סופול .2
 סוניסּפסַא יװ תויה ןוא .םיור ןיא גנוגעוועּב רעגיזָאד רעד ןעגעוו טעדלעמעג
 ןיק טעװ הדירמ ַא וצ ןעדיא יד ןופ קשח רעד זַא ,טגייצרעּביא ןעוועג זיא
 ןעלעוו רעמָאט ,טַאהעג ארומ ךיילגוצ טָאה ןוא ,ןערעװ טליטשעגנייֵא טינ לָאמ
 ןעצײרנַא ערעדנַא ןוא ןעסַאמ ערעסערג ןיא ןעּביילקפיונוצ רעדיוװ ךיז ייז
 ןעשידיא םעד ןערעטשעצ וצ ן'סוּפול ןעלהיופעג רע טָאה רעּבירעד ,הדירמ ַא וצ
 ןָאיַאר ס'וינוח םענעפורעגנַא ױזַא םעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לעממעט

 .רעפ וצ טָאה ןוא ןעטּפיגע ןיא ךיז טניפעג לעּפמעט רעגיזָאד רעד
 ןהוז רעד ,וינוח .הּבס רעדנעגלָאפ ןעמָאנ ןייז ןוא גנואיוּבפיוא ןייז ןעקנַאד
 תירדנסּבלַא ןייק ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןיא ,םילשורי ןיא לודג ןהֹּכ ןועמש ןופ
 המחלמ סױרַא ןיא רענעי תעשּכ ,ןעיריס ןופ גינעק םעד ,ץסוכויטנַא רַאּפ
 ןעמונעגפיױא ךילדניירפ ימלּת םהיא טָאה טרָאד .ןעדיא יד ןעגעק ןעטלַאה
 ײצ רַאפרעד ןימלּת טָאה רע ןוא ,ןסוניטנַא ןעגעק טּפַאשדנייפ ןייז תמחמ
 ּביֹוא ,דצ ןייז ףיוא ןעגניירב קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד טעװ רע זא ,טגָאזעג
 ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה ימלּת .דייר ענייז ןערעהסיוא ןעלעװ טעװ גינעק רעד
 ןוא ,ךילגעמ ןייז טעװ סע רָאנ סָאװ טימ ןעציטשרעטנוא םהיא טעװ רע זַא
 .ּפיגע ןיא ואוו ץיגרע ןעיוּבוצסױא שינעביולרע ןַא ןעטעּבעג .וינוח טָאה טלָאמעד
 ענייז ןופ גהנמ ץטױל טסנעידסעטָאג ַא ןעלעטשוצנייַא ןוא לעּפמעטַא ןעט
 :םעק רעגיקַאנטרַאה ךָאנ ןעדיא יד ןעלעװ ,טגָאזעג רע טָאה ,טלָאמעד .ןרעטלע
 עגונּב ,םילשורי ןיא שדקמה-תיּב ןופ רעטסיוװרעפ םעד ,ן'סוכויטנַא ןעגעק . ןעפ
 .עּֿב ןוא טײקנַאטעגוצ רהעמ ךָאנ ןעזײװסױרַא ייז ןעלעװ רעּבָא ןץ'ימלּת וצ
 .לַאה יירפ טרָאד ןענַאק ןעלעװ ייז לייװ ,דנַאל ןייז ןיא זײװנעטַאמ ךיז ןעצעז
 .עיגילער רעייז ןעט

 םהיא טָאה ןוא ןעװעג םיֿכסמ גינעק רעד טָאה תורבס עגיזָאד יד וצ 3
 ןופ סעידַאטס 110 ןופ ךלהמ ַא ,סילָאמָאילעה ןופ ןָאיַאר ןיא ץַאלּפ ַא ןעקנָאשעג
 .רעד טבעגסיוא ןוא טעדנירגעג גנוטסעפ א טשרעוצ וינוח טָאה ָאד .סיפמעמ
 ,םילשורי ןיא שדקמה-תיּב ןופ רעטסומ ץטיול טינ רעּבָא ,לעּפמעט םעד ךָאנ
 סָאװ ,גנוטטעפ ַא וצ ןעכילגעג ןעװעג רהעמ זיא רע זַא ,ןפוא םעד ףיוא רָאָנ
 ןעּבױהרעד ךיז טָאה ןוא ,רענייטש-.רעדַאװק עסיורג ןופ טיוּבעג ןעוװעג זיא
 .יבלעזרעד ןיא טכַאמעג רע טָאה רעּבָא חּכמ םעד .ןעלייא 60 ףיוא ךרע ןַא
 טימ ךיוא טריצעגסיוא םהיא טָאה ןוא ,םיה רעד ןיא יװ ,טלַאטשעג רעג
 טָאה רע .םַאנטױא ןַא טכַאמעג רע טָאה הרונמ רעד ייּב .ןעגנוריצ ערעייט
 ןופ ,ּפמָאל םענעדלָאג ַא רָאנ ,רעטכייל ןעגידנעהייטש ןייק טינ ןעכַאמ טזָאלעג
 ףיוא ןעגנַאהעגפיוא סע טָאה ןוא ,ןעלהַארטש ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סע ןעכלעוו
 ַא טימ טלעגנירעגמורַא רע טָאה םוטגילייה ןעצנַאג םעד .טייק רעגעדלָאג ַא
 ןרעױט ענרעגייטש עװיסַאמ טַאהעג טָאה סָאװ ,לעגיצ ןופ רעיױמ
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 סָאװ ,הלחנ עסױרגַא ךָאנ ןעקנַאשעג ךָאנרעד םהיא טָאה גינעק רעד
 ןענייז םעד ץוח ןוא ,עפשּכ הנויח טַאהעג םינהּכ יד ןעּבָאה הסנכה רהיא ןופ
 ,טסגעידסעטָאג ןרַאפ תואצוה יד ןערָאװעג טקעדעג ןןופרעד

 ,תונװּכ ענייר ןייק טַאהעג טינ וטפיוא ןעגיזָאד םייּב רעּבָא טָאה וינֹוח
 ,םילשורי ןיא ןעדיא יד וצ האנש ןייז ךרוד ןערהיפ טזַאלעג ךיז טָאה רע רָאנ
 .עג םהיא ןעּבָאה יז סָאװ ,סָאד ןייז לחומ טנַאקעג טינ יײז טָאה רע סָאװ
 סָאװ םעדכרוד זַא ,טנעכערעג רע טָאה טציא ןוא ;ןעפױלטנַא וצ ןעגנואווצ
 א טרָאד ןופ ןעהיצּבָא רע טעװ ,לעּפמעט ןעגיזָאד םעד ןעיוּבפױוא טעװ רע
 .ןעדיא ךט

 יעג טגָאזעג זיא סָאװ ,ךַאז רעד ןעגעוו האובנ ַא ןעוועג זיא סנעגירעביא
 ,טגָאועגסױארָאפ טָאה איבנה היעשי :רהָאי 600 רעכעה ןיוש ןערָאװעג טגָאז
 41 ןעדיא ַא ךרוד םירצמ ןיא ןערעװ טיוּבעגפיוא טעװ לעּפמעט רעגיזָאד רעד זַא
 ,לעפמעט רעד ןענַאטשטנע זיא ןפוא ַאזַא ףיוא

 םעד ןעמוקעּב טָאה ,הירדנסּכלַא ןופ רידנַאמָאק רעד ,סוּפול רָאנ יװ 4
 ךוא ןָאיַאר ןעטגילייהעג ןיא ןעמֹוקעג רע זיא ,םיור ןופ להעפעּב ןעגירעהעג

 טרָאד ןופ ןעמונעגסיױרַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,לעפמעט םעד ןעסָאלשעגוצ טָאה
 םיִלּכ עגילייה עכילטע

 ,רעפ טָאה סָאװ ,סונילױּפ ןוא ,ןעּברַאטשעג רע זיא ףיורעד דלַאּב רעּבָא
 תונתמ עגילייה עלַא ןעמונעגּבָא זױלּב טינ טָאה ,םהיא ךָאנ לעטש יד ןעמונ
 ןעלעוו רעמָאט ,םינהּכ יד ןעגעק סעקנושַארטס עטרַאה רעטנוא לעּפמעט םינופ
 .ןײרַא םינימַאמ יד ןעטָאּברעפ טָאה רע סָאװ יד אל ןוא ,ןעטלַאהעּב סיּפע יז
 ןרעױט יד ןעסָאלשרעפ ךיױא טָאה רע רָאנ ,םירדח עגילייה יד ןיא ןהייגוצ
 ײװַא ,לעּפמעט םֹוצ ןעמוקוצ ןענָאק טינ לָאז רעניק זַא ,טכַאמעג טָאה ןוא
 ,טסנעידסעטָאג ןופ ןעּבילבעג טינ ןמיס ןײק רהעמ זיא טרָא םעד ףיוא זא

 ןעסָאלשרעפ זיא רע זיּב ,ןערָאװעג טיוּבעגפױא זיא לעּפמעט רעד טניז
 רהאי 343 קעװא ןטיייז ,ןערָאװַעג

 ,לעטיּפאק רעטפלע
 .טרָאװסולש -- .ענעריק ןיא ןתנוי רעירַאקיס רעד

 ,טּפעלקעגנָא ךיז רעירָאקיס יד ןופ תעגושמ יד טָאה ,סנעגירעּביא 1
 זיא טרָאד םורָאװ .טדעטש עשינכש יד ןוא ענעריק וצ וליפַא ,הפגמ ַא יװ
 טול ,ןתגוי ןעמָאנ ץטימ שנעמ רעגיטכערטרעדינ ַא רהייז ןערָאװעג ןעּפָאלטנַא
 עסַאמ עדנעטיידֶעּב ַא ךיז םורַא ןעּבילקעגפיונוצ טָאה סָאװ ,רעּבעװ ַא הכאלמ ןייז

 619 ,ט"י היעשי ןיא קוספ םעד ָאז טבײמ הוי )1
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 .וצ יז טָאה רע ואו ,רּבדמ ןיא טרהיפעגקעװַא ײז טָאה ןוא ןעשנעמ עמירָא
 : ,םיתפומ ןעזייועּב וצ טגָאזעג

 .מַאזקרעמפיוא גיצניוו טקעװרעד ללכּב טָאה רהיפפיוא רעגיד'תואמר ןייז
 רַאּפ ןענופעג ענעריק ןופ ןעדיא ע'בושח יד ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ .טייק
 'ּביל רענַאטילָאּפַאטנעּפ ןופ רעטלַאװרעפ םעד ןהײגקיײװַא ןייז ן'רסמ וצ גיטיונ
 ועּבָאה סָאװ ,יירעטייר ןוא קלָאפסופ טקישעגסױרַא .טָאה רענעי .ן'סולוטַאק ,ןעי
 - -עג זיא לייט רעטסערג רעד .ןומה ןעטנעפַאװעּבמוא םעד ןעװעג רבוג גנירג
 .עג ןוא ןעגנַאפעג ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז עכילטע רָאנ ;געלשעג ןיא ןעלַאּפ
 ןתנוי ,גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןופ רעוטפיוא רעד .ץ'סולוטַאק וצ טכַארּב
 טײצ עגנַאלַא םהיא טָאה ןעמ זַא רעּבָא ,ןערָאװעג ןעפַאלטנַא טלַאמעד זיא
 .טּפַאחעג טרָאפ ףוס.לכ-ףוס םהיא ןעמ טָאה ,דנַאל ןעצנַאג ןיא טכוזעג

 ןענַאטשרעפ רע טָאה ,ןסולטַאק רַאפ טכַארּבעג םהיא טָאה ןַעמ ןַא
 ןהָא סױרַא זיא אפוג רע זַא ,ךַאז יד ןעשטייטוצסיוא ןוא ןעהיירדרעפ וצ ױזַא
 טיהנעגעלעג יד רעטלַאװרעפ םעד ןעּבעגעג רע טָאה ,טרחעקרעפ ;ףָארטש ַא
 יד טגידלושעּב שלַאפ טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,םישעמ עטכערעגמוא רהייז וצ
 .וטפיוא ןייז וצ טדערעגוצ םהיא ןעּבָאה ייז זַא ,ןעדיא ערעכייר

 ,ןע'תוליכר עגיזָאד יד רַאפ ךיז ןעּפַאחוצנָא ןעוועג ןרעג זיא ,סולוטַאק ,2
 ,כיװ ערעדנוזעּב ַא ךַאז רעד ןעּבעגוצוצ רעטרעװ עכיוה ךרוד טכוזעג טָאה ןוא
 טגידנעעג ןעּבָאה טלָאװ רע יװ ,ןהעזסיוא םעד ןעּבָאה לָאז סע ידכּב ,טייקגיט
 סָאװ ,רע סָאװ ,ןעװעג זיא רעגרע ךָאנ רעּבָא .המחלמ עשידיא ןימ ַא ךיוא
 .רעטנֹוא ךָאנ טָאה ,ײרעּבלָאּב רעכילטיא טּביױלגעג גנירג יֹוזַא ךיז רַאפ טָאה
 להעפעּב ןייז ףיוא ןתנוי טָאה יױזַא ,תוליכר ןעּביירט וצ רעירָאקיס יד טנרהעלעג
 ןופ ןיוש םהיא טָאה סולוטַאק סָאװ ,רדנסּכלַא ןעמָאנ ן'טימ ןעדיא ַא ט'רסמ'עג
 האנש ןייז ןעזיװעגסױרַא ןעפָא טַאהעג ןיוש טָאה ןוא טַאהעג טנייפ ןָא גנַאל
 יד ןיא עקינערעּב ּבייוו ס'רדנסּפלַא ךיוא טהײרדעגנײרַא טָאה ןוא ,םהיא וצ
 | ,ןעגנוגידלושעּב

 ןוא עדייּב יז - ןעטיוט ןעסייהעג טשרעוצ רעטלַאװרעּפ רעד טָאה ףיורעד
 .עג טָאה רע .לָאמ ַא טימ ןַאמ 3000 ,ןעדיא עכייר עלַא ןעגניירּבמוא ךָאנרעד
 ןעּבעגעגוצ טָאה רע לייװ ,תונּכס ןהָא ןוט ןענַאק סָאד טעװ רע זַא ,טנעכער
 | .תוסנכה סרָאטַארעּפמיא םעד וצ עטױטעג יד ןופ סנעגעמרעפ יד

 ענייז ןעזייוופיוא טיג ןעלָאז ואװשרעדנַא ןופ ןעדיא יד ידכּב  ןוא 3
 ענייז ןופ ץענ םעד טרעטײרּבעגסױא רהעמ ךָאנ רע טָאה רעגירעד ,תולוע
 ענעגנַאפעג יד ןופ עכילטע ךָאנ ןוא ןע'נתנוי טדערעגנייַא טָאה ןוא סנעגיל
 ןיא הירדנסּכלַא ןיא ןעדיא עטסנעהעזעגנָא יד ן'רטמ'עפ ןעלָאז ייז ,םֹהיִא טימ
 ַאזַא ףיוא ןענייז סָאװ ,יד ןעשיוװצ .הדירמ ַא ןעגעװ ןעטכַארט יז זַא ,םיור-
 רבחמ רעד ,ףסוי ךיוא ןענופעג ךיז טָאה ,ןערָאװעג טגָאלקרעפ שלַאּפ ןפוא
 | | ,קרעװ:טטכישעג ןעגיזָאד םעד ןופ

 זַא םורָאװ .ןעּבעגעגיײַא טינ קיטש:דמש  ןייז ךיז טָאה ן'סולוטַאק רָאנ
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  .עג ,םירבח ענייז ןוא ןתנוי ךיז טימ גידנערהיפ ,םיור ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע
 .רָאפסױא ןיק רהעמ טעװ ןעמ ןַא ,טניימעג רע טָאה ,ןעטייק ןיא עטדימש
 .ָאנ ס'נתנוי ןיא ןערָאװעג טגָאזעג זיא תוליכר יד לייוו ,ןעכַאמ טינ ןעגנוש
 ,ג"דושח ןעמוקעגסיוא זיא ךַאז יד ןעמעוו ,סוניסּפסַא רָאנ ,םהיא ךרוד ןוא ןעמ
 רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ןעטקַאפ .עתמא יד ןעשרָאפסױא יונעג טזָאלעג טָאה
 .עג טגָאזעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגידלושעּב עלַא זַא ,טגייצרעּביא ךיז טָאה
 רע טָאה ,טינ דנורג םוש ןייק ןעבָאה ,רענעמ עגיזָאד יד ןעגעק ןערָאװ .

 טָאה רעּבָא ןתנוי ףיוא .ןעכָארּפשעגײרפ םוקלופ ייז תולדתשה סע'סוטיט ףיוא
 ןוא ןעסימשעג ןערָאװעג זיא רע :ףָארטש עטנעידרעפ יד טמיטשעּב רע
 ,טנערּברעפ דייהרעגידעּבעל ךָאנרעד

 וצ טַאהעג טציא סולוטַאק טָאה רעשרעה עדייּב ןופ טייקסטוג רעד 4
 ןַא טימ יװ ,רעטרַאה טפָארטשעּב טינ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעקנַאדרעפ
 .ַאפעגנָא םהיא ףױא זיא רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ רעּבָא .שינעדיירסיוא
 טױט ַא ןענופעג רע טָאה טצעלוצ ןוא ,קניירק ערַאּבלײהמוא ערעווש ַא ןעל
 ךָאנ ןופ ןעלַאפעּב רָאנ ,ףוג ןיא טרעטַאמעגסיוא רָאנ טינ ,גָאטהיײװ טימ לופ
 גידגעטש םהיא ןעּבָאה רעדליּב עכילקערש .המשנ רעד ןופ םירוסי ערעגרע
 ,טהעז רע זַא ,ןעירשעג רע טָאה ןרעדנַא ן'כָאנ לָאמ ןייא ןוא .,טגָאיעגכַאנ
 .עג טָאה רע סָאװ ,יד ןופ סנעטַאש יד רעגעלעג ןייז רַאפ ןעהייטש סע יװ
 זיא ןוא ןעטלַאהנײַא רהעמ טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה טלָאמעד ;טע'גרה
 .נײּפ וצ םהיא וצ ןעמוקעג טלָאװ ןעמ יװ ױזַא ,טעּב ןופ ןעגנורפשעגפיוא
 טצעל וצ .ןעסקַאװעג קניירק יד זיא רהעמ ןוא רהעמ .רעייפ טיֿפמ םהיא ןעג
 ױזַא ןוא ,רעּפרעק ןופ ןעלַאפעגסױרַא ןוא טליופרעפ םירעדעג יד םהיא ןענייז
 טלהָאצ החגשה עכילטעג יד זַא ,לעיּפשייּב רעכילטייד ַא -- ןעּברָאטשעג רע זיא

 .ףָארטש עטנעידרעפ יד עשר םעד ּבָא

 ןעּבירשעג יז ּבָאה ךיא סָאװ ,עטכישעג יד ךיא גידנע טימרעד 5
 .עי יד רַאפ טייקגיאינעג רעטסערג רעד טימ ,טגָאזעגוצ ּבָאה ךיא יו טול
 .המחלמ עגיױָאד יד ןעפָאלרעּפ ךיז זיא סע יזַא יװ ,ןהייגרעד ןעליװ סָאװ ,עגיג
 .עג זיא סָאד יװַא יװ ,פוא םעד ןעגעװ .ןעדיא יד ןעגעק רעמיור יד ןופ -

  טיקגיטכיר רעד וצ ךייש זיא סָאװ .רעזעל רעד ןעלייטרוא לָאז ,טרעדליש
 רָאג ,ןעטפיהעּב טײקרעכיז טימ ןָאק ךיא יװ ,ךיא ּבָאה ,ןעטקַאפ יד ןופ
 .קרעװ ןעצנַאג ם'ניא טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג ןיימ טדנעװעג ףיודעד

 | קעש א יב
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 ,לייט ןעטייווצ ם'נופ טלאהניא
 .ךוּב רעטרעפ

 , א. גר א ג א ג . א א א. ג ג . . . . . טלַאהניא
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 שא א א א א א א א א א . +  . + תלמהח:םי ם'גופ

 ןוא טוט ס'נורינ ןעגעװ העידי יד טמוקעּב סוניסּפסַא :לעטיפַאק רעטי9

 ןײרַא ךיז טּבײלק ָארויג רֹּב ןועמש .םילשורי ףיוא לֵאפנָא םעד בָא טגייל

 א א א שא ג ג ג . . + . +  . טדָאטש:טּפױה רעד ןיא

 סיוא ןעפור ןעטּפיגע ןוא הדוהי ןיֵא ןעטַאדלָאס יד ;לעטיּפַאק רעט:10

 ,ןעטײק יד בָארַא ןעמ טמעב ן'פסוי ייּב .רָאטַארעּפמיא םוצ ן'סוניסּפסַא

 בָא סוניסּפסַא טרהָאֿפ ןעלַאפֶעג זיא סוילעטיוװ יװ םעדכָאנ :לעטיּפַאק רעט1

 , 6 . + =. . ילשורי ןייק ןהייג ךיז טזָאל סוטיט ןוא ,םיור ןייק

 .ְךּוּב רעטפניפ

 . 06 6 6 שא ג 6 א ג 6 א. א ג + ג א ..טלַאהגיא
 . + + + + םילשורי ןיא ןעײטרַאּפ יד ןופ ץכעוט יד : לעטיּפַאק ר:1

 ןעדיא יד ןופ לאפגָא רעד .םילשורי רַאפ ןָא טמוק סוטיט ;לעטיּפַאק רעט2
 =. 6 א 6 א + . + . םיתיוה:רת םייב ןָאיגעל ןעטנהעצ ץ'פיוא

 ,הלפמ א ןעמוקעּב רעמיור יד .םילשורי ןיא ןעהורמוא עיינ : לעטיּפָאק רעט.3

 2 6 6 6 6 א +  4 ב , םילשורי ןופ גנוּביירשעג :לעטיּפַאק רעט:4

 . + . אינָאטנא ןופ ןוא שדקמהיתיּב ם'נופ גנוביירש עג | ;לעטיּפַאק רעט5
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 :ןעטייז |

 | | .רֶעפ טרָעװ רונקנ .ןנחוי ןוא ןָע'נועמש ןענֶעו רעטייוו ; לעטיּפַאק רעט:6
 117 זיב 111 ןופ6 +/ + + י ןעטייּברא:סגנורָעגעלַעּב יד טרעכיגרַעֿפ טוטיט .טעדנואוו

 | ףיוא לַאפנָא רעד .ןעמונעגניא טרֶעװ רַעיומ עטשרע יד : לעטיּפַאק רעט7
 122 , 117 , .רוטסק ןעדיא םֶעד ןעגעוו ןוא ,סוניגאל ,רעטייר ןעשימיור ןענעוװ .רעטייווצ רעד ===
 124 ,122 , . . . . . ןעמונעגנײא טרעװ רעױמ רָעטײװצ רעד :לעטיּפַאק רעט

 | ײז ,ץֿפסוי ךרוד ןעדיא יד ןעגעװעּב וצ טבורפ סוטיט :לעטיּפַאק .רעט
 1228 4128 , 6 2 1 8 4... + + 8. + +* . .ןעּבעגרעטנוא ךיז ןעלָאז

 .רעמיור יד וצ ןהייגרעבירא ןעבורּפ קלָאפ ןופ ךס א ; לעטיּפַאק רעטס0
 126 , 123 , .  טיונ.סרעגנוה םעד תמחמ ענעּבילבעג יד ןופ עגאל עכילקעוש יד

 סוכויטנא .רעיומ םעד ראפ טגיציירקעג ןערָעװ ןעדיא ךס א :לעטיּפַאק רעט1
 ,סגנורעגעלעב עשימיור יד ןוֿפ גנורעטשעצ .ענעגַאמָאק ןופ סונַאפיּפע
 442, 126 ,ה 6. 2 6 6 6 6 א ג א א 2 י+ א עטרעגעלעּב יד ךרוד םינינּכ ,

 / צגיררעטייוו .רעיומ ַא טימ םילשורי .םורַא טלעגניר סוטיט :לעטיּפַאק רעט- 612
 146,140. 6 6 6 6 606 . + + + + . טינ:סרעגנוה םעד ןופ גנורעדליש

 151 , 146 , . + םילשורי ןיא שדקמהיתיּב ןוֿפ גנוּביױרעּב ןוא דרָאמ ;לעטיּפַאק רעט.3

 .ְךּוּב רעטסקעז
 1 152, . 2 . 6 א. 6 6... 6. . . 6. . . :טלַאהניא
 י יד ןופ לַאפנָא רעד .רעגרע טרעװ טדָאטש ןופ עגַאל יד : לעטיּפַאק רעט:1

 166, 156 , 6. 6. 6 4 6 ג א 6 . .  .  . 4 .  ַאיגָאטנַא ףיױא רעמיור
 | םעד םורַא ןעגעלשעג .ַאינָאטנַא ןערעטשעצ טסײה סוטיט ;לעטיּפַאק רעט2

 166, 6 6 א א א אץ א א א א *+ * + + * * .* + שדקמה:תיב
 רעמיור ךס ַא םוא ןעמוק ץנוק-סגירק א סנעדיא יד תמחמ :לעטיּפַאק רעט-3

 , 115 , 6 6 . 6 + + . .'יורפ רעשעדיא ַא ןופ ארונ:השעמ ַא .רעייפ ןיא

 .186 , 180 , -ןעליװ סע'סוטיט ןעגעק ,טנערּברעפ טרעװ שדקמהיתיב רעד :לעטיּפַאק רעט4

 .תיב ם'נופ גנונערברעפ רעד ןופ ןעטַאטלוזער עטקעריד :לעטיּפַאק רעט5

175 , 

180 

 , 186 , 2. . + + + + שדקמה-תיּב ןּברוח ן'רַאפ םיתפומ יד ןעגעװ .שדקמה 01{
 רעדיװ טבורּפ סוטיט .רעמיור יד ןופ דײרּפ:סעגיז יד :לעטיּפַאק רעט6

 196 י* 191 / . 2 . . . . + .+ + . ןעטוג טימ ןעדיא יד ןעמענוצנייא לָאמַא

 .רעיפ ןופ בױר ַא סרעװ טדָאטש עטשרעטנוא עצנַאג יד :לעטיּפַאק רעט7
 א. א . 6 א 4 4. . . םידרומ יד ןופ הלבנ.ישעמ עגידרעטייוו 198 , 6

 202 , 198 , . . + + + .ןעמונעגניא ןעצנַאגניא טרעװ םילשורי :לעטיּפַאק רעט8
 ן'פיוא ןערהעװנָא יד ןופ ןוּבשח רעד .ןעלהעפעב סע'סוטיט : לעטיּפַאק רעט:9

 205 , 202 , . . + . + רעמױר יד רעטנוא ךיז טיג ןנחוי .ןַעדיא יד ןופ דצ

 206 , 205 , . טדָאטש רעד ןופ לרוג ןעגידרעהירפ ן'פיוא קירוצ קילּב ַא ;לעטיּפַאק רעט.10 |

 .ךּוּב רעטעּביז

 209 2 20 , 6 6 . 6 2 6 6 אן 6 2 שא . ג א. . . . .  טלַאהניא

 סוטיט .סמערוט ירד ץוח ,םילשורי ןופ גנורעטשעצ יד :לעטיּפַאק רעט.1

 212 , 210 , . . . . םהיא ןופ לײט ַא רעדנַאנופ טזָאל ןוא לח ןַײז טניולעב

 רעד .ןעליּפשיש הי"ײר ַא יּפיליפ הירסיק ןיא טיג סוטיט :לעטיּפַאק רעט:2
 .214 4 2, 2 2 6 6 6 + + + + + + +. ןעגנאפעג טרעװ ןועמש ןַאריט
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 ןוא רעדורב ןַיז דובּכל תואגח ְךָאג ןייא טנעדרא סוטיט :לעטיּפַאק רעט3
 . + היבויטנא ןיא ןעדיא יד ןופ עגַאל עטכעלש יד .רעטָאפ ןייז

 ,ןעטַאמרַאס יד ןוא ןענַאמרעג יד ,םיור ןיא ןיײרַא טהיצ סוניסּפסַא :לעטיּפַאק רעט:4

 יד ּבָא טגָאז סוטיט .ךייט:תבש םענעפורעגנָא יוזא םעד ןעגעװ :לעטיּפַאק רעט:5

 רעד .ןעדיא יד ןעגעק תונעט ערעײז ןיא היכטנַא ןופ רענױאװנײא

 6(. א א + א א(. . . + . . ףמואירט
 ./ * + סוסַאּב סויליצול ךרוד רווכמ ןופ גנורעּבָארע :לעטיּפַאק ױעט:6

 יד .ענעגַאמָאק ןוֿפ סוכויטנא גינעק םָעד ןופ הלפמ יד :לעטיּפַאק רעט7
 = 6 א 2 א א ג א א 2 א 2 א + + + + + +.  ןענאלַא

 עדער ס'רזעלא .הדצמ בנוטסעפ יד טרעגֶעלעּב טָאה אװליט : לעטיּפַאק . רעט8

 , 06 א א 2 6 * + + +* + + +* + + עגעבעגרעטנוא עגייז וצ

 םעד רענײא סיוא ךיז ןעליוק הדצמ ןופ רָעגידײטרָעפ יד :לעטיּפַאק רעט:

 2 6 שא א 6 א א א ג א 6 + א + . + + . ןערעדנא

 טסייה סוניסּפסַא ,הירדנסּכלַא ןיא רעיראקיס יד דצמ ןעהורגוא : לעטיּפַאק רעט:10 ,

 = 6 6 6 6 א 6 א א א. + + + .   קגוח:תיּב ןעכַאמרעֿפ

 . + . טרָאװסולש ,ָץנֶעריק ןוא ,ןתנוי ,רעיראקיס רַעד : לעטיּפָאק רעט1
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 ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליוו |
 | דנַאּב ,ןטפירש--,ש יקס--גַא

 (ןצמָאר) ירעמ --- ,םולש ׁשַא

 דיגנ המלש 'ר ---

 יתבש ,רעטכָאט סחּתפי  דנַאּב ,ןעמַארד --
 רמת ןוא ןונמא ,יבצ

 .ךטייצ סחישמ ,טישרוי יד ן} דנַאּב ,ןעמַארד ---

 ' רעטכָאט סחּתִפִי ---
 םישרוי יד -- |

 ןטייצ סחישמ --- |

 (ןעמשווצ) רמת ןוא ןונמַא ,יבצ יתּבש ---
 לטעטש ַא ---

 :ןטימ ,המקנ ןופ טָאג ||| דנַאּב ןעמַארד ---
 רעטניוו םוא ,רעקידניז רעד ,םָארטש

 המקנ ןופ טָאג ---

 -בעטניוו םוא רעקידניז רעד ,םָארטש ןטימ ---
 דנַאּב ןש ןעגנולייצרע --

 "  ש ןעגנולייצרע --

 ןּבעל עיינ סָאד --

 .ש8 םולש ןופ ןעמַארד עג

 לרעפ לרינש ַא ---

 שטנעמ רעטיוט רעד ---

 ןּביולג רעזנוא רַאפ --



 ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ,ץרּפ .ל .י ןופ קרעװ עלַא

 .ןטכישעג עכַאלמיטסקלָאפ דנַאּב |

 ךוּב רעט51 "טייצ יוד *

 "7 רעט2 76 ח

 ןעמַארד * ן}|

 (ןלײט 5 ןיא) הוחו םֹדַא * ןש

 שידסח * צ

 סורג ןֹוא ןײלק רַאפ ? ױץ|
 ןציקס ןוא רעדליב ? עץ

 ןענָאטעילעפ ןוא ןצַאּפױא * ען

 ײנ ןוא טלַא 7 ןא

 סָאג ןא ּבטש ןפ 6 א

 קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאניײיּב

 טייק ענעדלָאג יד

 תונורכז עניימ ןופ

 טיוט ןייז ךָאנ ןבעגעגסױרַא טרעװ סָאװ ןטפירש גנולמאז א

 דנַאב א

 תוליגמ

 ' הכיא
 תלהק

 םירישה ריש

 תור

 תומדקַא

 (1915 טלעװ עשידי יד ןופ) ךוּב-ץרּפ


